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ALTER MEDICA SOK KARCZOCH 500ml
 

Cena: 14,16 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać SOK

Producent ALTER MEDICA

Opis produktu
 

ALTER MEDICA SOK KARCZOCH 500ML

**Opis produktu:**

Wątroba to organ o ogromnym znaczeniu dla organizmu. Uczestniczy w wielu procesach metabolicznych, co niestety naraża ją na
szkodliwe działanie toksyn. Jej stan w znacznym stopniu zależy od prowadzonego trybu życia. Nadużywanie alkoholu, niezdrowe
odżywianie, przyjmowanie dużych ilości leków, to czynniki, które mogą powodować nieprzyjemne dolegliwości w jej obrębie oraz
zaburzenia funkcjonowania. 
Z pomocą przychodzi karczoch, będący naturalnym hepatoprotektorem, o długiej tradycji stosowania. Stanowi jedno z najbardziej
obfitych źródeł antyoksydantów, które zapewniają ochronę komórkom wątroby. Najaktywniejszym związkiem w karczochu jest
cynaryna, o potwierdzonym działaniu żółciopędnym, która ułatwia procesy trawienia, co bywa przydatne po spożyciu ciężkostrawnych
posiłków.

**Składniki:**

Sok z liści karczocha (Cynara Scolymus L.), źródło witaminy C:kwas L-askorbinowy

**Działanie:**

Karczoch wykazuje właściwości hepatoprotekcyjne (ochronne na komórki wątroby),
stymuluje pracę wątroby, wspomaga naturalne procesy przemiany materii, ułatwiając usuwanie szkodliwych toksyn z organizmu ,
łagodzi dolegliwości wątroby związane z zaburzeniami wytwarzania żółci , towarzyszy produkcji soków trawiennych 
sprzyja procesom przemiany tłuszczowej, co pozwala na utrzymanie optymalnego poziomu lipidów, w tym cholesterolu, a także
prawidłowej sylwetki.

**Zalecane spożycie:**
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20 ml dziennie.

**Wielkość opakowania:**

500 ml

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

Alter Medica
ul. Spokojna 11
34-300 Żywiec

**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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