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Proliver Suplement diety cardio D₃ 30 tabletek
 

Cena: 16,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Cholina
Jest składnikiem naturalnie występującym w organizmie. Wchodzi w skład fosfolipidów budujących błonę komórkową każdej żywej
komórki.

Wyciąg z liści karczocha
Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, wspiera naturalną detoksykację organizmu, wydzielanie
soków trawiennych oraz pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Przyczynia się do utrzymania komfortu jelitowego.

Wyciąg z korzenia cykorii
Wspomaga trawienie i pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby.

Wyciąg z zielonej herbaty
Wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Wyciąg z ostryżu długiego
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca a także wpływa korzystnie na krążenie krwi w naczyniach krwionośnych.

Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca i naczyń krwionośnych.

Wyciąg z owocu głogu
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera krążenie krwi.

Witamina D
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz utrzymaniu zdrowych kości i mięśni.
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Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, L-asparaginian L-ornityny, substancja wypełniająca: fosforany wapnia, winian choliny, substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z liści karczocha, wyciąg z zielonej herbaty, substancja glazurująca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, wyciąg z ostryżu długiego, wyciąg z korzenia cykorii, wyciąg z owocu głogu, wyciąg z liści
ostrokrzewu paragwajskiego, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, cholekalcyferol, substancja glazurująca:
hydroksypropyloceluloza, barwniki: karmin oraz czerwień koszenilowa A, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały oraz wosk
carnauba

Wartości odżywcze
6 tabletek

L-asparginian L-ornitymy 600 mg
Cholina 120 mg
Wyciąg z zielonej herbaty, w tym 100 mg
katechiny nie więcej niż 95 mg
3-galusan (-)-epigallokatechiny (EGCG) nie więcej niż 95 mg
Wyciąg z liści karczocha 150 mg
Wyciąg z korzenia cykorii 69 mg
Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego, w tym 50 mg
kofeina 2 mg
Wyciąg z owocu głogu 60 mg
Wyciąg z ostryżu długiego 80 mg
Witamina D 50 μg (2000 j.m.) (1000 %)*
*% referencyjnej wartości spożycia

Dawkowanie
Sposób użycia: Dorośli: 2 tabletki 3 razy dziennie, popijając wodą. 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. Spożycie 3-galusanu (-)-epigallokatechiny w ciągu dnia powinno wynosić poniżej
800 mg.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem i wilgocią.

Przeciwwskazania
Zawiera kofeinę (2 mg). Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży.

Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie spożywać z innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub
innych składników o podobnym działaniu. Produkt nie powinien być spożywany przez dzieci poniżej 18 roku życia, kobiety w ciąży lub
karmiące piersią. Nie zaleca się spożywać z innymi produktami zawierającymi zieloną herbatę. Nie należy spożywać produktu na czczo.
W przypadku problemów zdrowotnych przed spożyciem produktu skonsultuj się z lekarzem.

Czerwień koszenilowa A może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.,
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice
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