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ALGPHARMA SYLIMARIN 70 GOLD 30TABL.
 

Cena: 3,09 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

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

Opis produktu
 

ALGPHARMA SYLIMARIN 70 GOLD 30TABL.

**Opis produktu:**

Sylimarin 70 Gold to suplement diety zawierający wyciąg z nasion ostropestu plamistego. Ekstrakt uzupełnia dietę w składniki
wspomagające pracę wątroby, trawienie oraz detoksykację organizmu.
Nasiona ostropestu plamistego wspomagają produkcję żółci oraz regenerację komórek i tkanek wątroby. Ostropest plamisty chroni
komórki i tkanki wątroby przed uszkodzeniami oksydacyjnymi oraz czynnikami zewnętrznymi. Wspiera utrzymanie fizjologicznych
funkcji oczyszczania wątroby. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi.

**Składniki:**

Celuloza (substancja wypełniająca), wyciąg z nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum) standaryzowany na 70% sylimaryny,
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu (substancje przeciwzbrylające, hydroksypropylometyloceluloza (stabilizator),
polidekstroza (substancja wypełniająca), dwutlenek tytanu (barwnik), glikol polietylenowy (substancja glazurująca).

1 tabletka zawiera: ekstrakt z ostropestu plamistego standaryzowany na 70% sylimaryny 100mg, sylimarina 70mg.

**Zalecane spożycie:**

Dorośli 1-2 tabletki dziennie po jedzeniu.

**Wielkość opakowania:**

30 tabletek

**Przeciwwskazania:**
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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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