
 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

 

ALGPHARMA ESSETIVUM GOLD 50KAPS.
 

Cena: 6,99 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kaps.

Postać kaps.

Producent ALG PHARMA POLAND SP. Z O.O. SP.K.

Opis produktu
 

ALGPHARMA ESSETIVUM GOLD 50KAPS.

**Opis produktu:**

Essetivum Gold to wysokiej jakos´ci produkt zawieraja?cy specjalnie dobrana? kompozycje? składniko´w aktywnych korzystnie
wpływaja?cych na trawienie i prace? wa?troby oraz dro´g z˙o´łciowych. Jest to suplement diety w skład kto´rego wchodza? mie?dzy
innymi pochodza?ce z ziaren soi fosfolipidy zawieraja?ce choline? i fosfatydylocholine?.

**Składniki:**

Składniki: Fosfolipidy sojowe zawieraja?ce choline?, z˙elatyna (składnik kapsułki), substancja wypełniaja?ca (celuloza mikrokrystaliczna),
substancja przeciwzbrylaja?ca (sole magnezowe kwaso´w tłuszczowych), l-ornityna (l- asparaginian l-ornityny), barwnik (tlenki i
wodorotlenki z˙elaza), witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), barwnik (dwutlenek tytanu).
1 kapsułka zawiera: fosfolipidy sojowe 300mg, (w tym cholina 9mg i fosfatydylocholina 79mg), l-asparaginian l-ornityny 10mg, (w tym l-
ornityny 8,5mg), witamina B2 (ryboflawina) 0,7mg (50%)*, witamina B6 0,7mg (50%)*.
2 kapsułki zawierają: fosfolipidy sojowe 600mg, (w tym cholina 18mg i fosfatydylocholina 158mg), l-asparaginian l-ornityny 20mg, (w
tym l-ornityny 17mg), witamina B2 (ryboflawina) 1,4mg (100%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*.
*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia

**Zalecane spożycie:**

zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu – 2 kapsułki. Spożywać dwa razy
dziennie 1 kapsułkę lub jednorazowo 2 kapsułki w trakcie posiłku, popijając wodą.

**Wielkość opakowania:**
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50 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

**Producent:**

ALG Pharma Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Marcina Kasprzaka 31
01-234 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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