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Proliver Cardio tabletki, 30 tbl
 

Cena: 16,70 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety Proliver Cardio, którego składniki wspierają:
- prawidłowe funkcjonowaniu wątroby - cholina
- trawienie - cykoria
- utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi - wyciąg z zielonej herbaty
- prawidłowe funkcjonowanie serca - ostrokrzew paragwajski
- krążenie krwi - owoce głogu

Skład:
L-asparaginian L-ornityny, cholina, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z liści karczocha, wyciąg z korzenia cykorii, wyciąg z liście
ostrokrzewu paragwajskiego, wyciąg z owocu głogu, wyciąg z ostryżu długiego

Zawartość w 6 tabletkach:
L-asparaginian L-ornityny - 600 mg
Cholina - 120 mg
Wyciąg z zielonej herbaty - 100 mg
Wyciąg z liści karczocha - 150 mg
Wyciąg z korzenia cykorii - 69 mg
Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego - 50 mg
w tym: kofeiny - 2 mg
Wyciąg z owocu głogu - 60 mg
Wyciąg z ostryżu długiego - 80 mg

Sposób użycia:
Dorośli: 6 tabletek dziennie. Tabletki należy popić wodą.
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Preparat zaleca się spożywać po posiłkach.

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży. Nie spożywać z innymi
produktami będącymi źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu.

Opakowanie: 30 tabletek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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