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Esseliv duo, 40 kapsułek
 

Cena: 13,19 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 kapsułek

Postać kapsułki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Esseliv duo, suplement diety w postaci kapsułek. Zawarty wyciąg z ostryżu długiego (Curcuma longa) hamuje gromadzenie tłuszczów i
pomaga zachować zdrową wątrobę. Wspomaga trawienie i prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Lecytyna rzepakowa zawiera związki z
grupy fosfolipidów. Fosfolipidy są naturalnymi elementami strukturalnymi błon komórkowych. L-asparaginian L-ornityny stanowi
połączenie dwóch endogennych aminokwasów: ornityny i kwasu asparaginowego. W organizmie człowieka pełni liczne funkcje
fizjologiczne. Niacyna (witamina PP, witamina B3), witamina B6 i kwas foliowy (witamina B9) stanowią uzupełnienie diety w witaminy z
grupy B. Niacyna i witamina B6 pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina B6 wspomaga
utrzymanie prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu. Kwas foliowy należy do folianów, które biorą udział w procesie podziału
komórek.

Zastosowanie
Wsparcie zachowania zdrowej wątroby oraz prawidłowych procesów trawiennych.

Zalecane spożycie
Dorośli: 2 kapsułki dziennie.

Skład
L-asparaginian L-ornityny, lecytyna rzepakowa, wyciąg z ostryżu długiego, substancja wypełniająca: talk, substancja glazurująca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, amid kwasu nikotynowego, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, chlorowodorek
pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, Składniki kapsułki: żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu.

2 kapsułki zawierają: Wyciąg z ostryżu długiego (Curcuma longa) 100 mg, Lecytyna rzepakowa (w tym 95% fosfolipidów) 220 mg (209
mg fosfolipidów), L-asparaginian L-ornityny 300 mg, Niacyna (witamina PP, witamina B3) 16 mg (100%)* ekwiwalentu niacyny, Witamina
B6 (pirydoksyna) 1,4 mg (100%)*, Kwas foliowy (witamina B9) 200 µg (100%)*
* % referencyjnej wartości spożycia

Przechowywanie
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Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić od światła i wilgoci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować przy uczuleniu na którykolwiek ze składników produktu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

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.
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