
suplement diety

W trosce o Twoją wątrobę i układ
trawienny

Opakowanie Cena 

30 kapsułek 18.10 zł  

  OPIS 
W trosce o Twoją wątrobę i układ trawienny

Kompleksowa kompozycja ekstraktu z karczocha (Cynara scolymus L.) standaryzowanego na 5%
zawartości cynaryny, który wspiera detoksykację wątroby, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie
wątroby, układu pokarmowego oraz procesów trawienia. Formuła została wzbogacona w
asparaginian L-ornityny, zawiera również witaminy z grupy B – B1, B2, B6, niacynę oraz kwas
pantotenowy, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

  SKŁAD 
Informacja żywieniowa 1 kapsułka 2 kapsułki 

Ekstrakt karczocha (Cynara scolymus L.) standaryzowany na 5% cynaryny  350 mg 700 mg

Asparaginian L-ornityny  100 mg 200 mg

Tiamina (wit. B1)  0,55 mg (50% *) 1,1 mg (100%*) 

Ryboflawina (wit. B2)  0,7 mg (50% *) 1,4 mg (100%*) 

Niacyna (NE)  8 mg (50% *) 16 mg (100%*) 

Kwas pantotenowy (wit. B5)  3 mg (50% *) 6 mg (100%*) 

Witamina B6  0,7 mg (50% *) 1,4 mg (100%*)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: ekstrakt karczocha (Cynara scolymus L.), asparaginian L-ornityny, amid kwasu
nikotynowego – niacyna, D-pantotenian wapnia – kwas pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny –
wit. B6, chlorowodorek tiaminy – wit. B1, ryboflawina – wit. B2, celuloza mikrokrystaliczna –
substancja wypełniająca, stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna –
otoczka kapsułki, barwnik: E 171).

  PRZEZNACZENIE 



Preparat przeznaczony: osobom dorosłym, dbającym o prawidłowe funkcjonowanie i ochronę
wątroby, jako uzupełnienie codziennej diety. Szczególnie zalecany w okresach codziennego lub
okresowego narażenia wątroby na działanie szkodliwych czynników tj. ciężkostrawna dieta,
stosowanie leków, alkoholu, używek oraz dla wydajnej pracy wątroby.

  DAWKOWANIE 

Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie w trakcie posiłku, popijając dużą ilością
wody lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Uwaga: w przypadku kobiet w ciąży oraz karmiących piersią przed stosowaniem preparatu zalecana
konsultacja z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. 


