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ESSELIV 50 kapsułek
 

Cena: 10,11 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kaps.

Postać kaps.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

ESSELIV 50 KAPS.

**Opis produktu:**

W skład suplementu diety Esseliv wchodzą składniki pochodzenia roślinnego. Produkt zawiera fosfolipidy sojowe (Phospholipidum
essentiale) oraz wyciąg z ostryżu długiego (Curcuma longa), który hamuje gromadzenie tłuszczów w wątrobie i wspomaga ich trawienie.
Wyciąg z ostryżu długiego wspiera prawidłowe funkcjonowanie wątroby dzięki czemu optymalizuje procesy trawienne.

**Składniki:**

fosfolipidy sojowe, tłuszcz roślinny (w tym olej sojowy), wyciąg z ostryżu długiego; składniki kapsułki: żelatyna, tlenki i
wodorotlenki żelaza (barwniki), dwutlenek tytanu (barwnik).
2 kapsułki zawierają: fosfolipidy sojowe (Phospholipidum essentiale) 600mg, wyciąg z ostryżu długiego (Curcuma longa) 60mg.

**Działanie:**

W skład suplementu diety Esseliv wchodzą składniki pochodzenia roślinnego. Produkt zawiera fosfolipidy sojowe (Phospholipidum
essentiale) oraz wyciąg z ostryżu długiego (Curcuma longa), który hamuje gromadzenie tłuszczów w wątrobie i wspomaga ich trawienie.
Wyciąg z ostryżu długiego wspiera prawidłowe funkcjonowanie wątroby, w tym wydzielanie żółci, dzięki czemu optymalizuje procesy
trawienne. Pomaga zachować wątrobę w dobrej kondycji i zdrowiu.

**Zalecane spożycie:**

dorośli oraz dzieci powyżej 6 roku życia: 2 kapsułki dziennie. Dzieciom zawartość kapsułki należy wycisnąć i podać w niewielkiej ilości
ciepłego mleka lub wody. 

**Wielkość opakowania:**
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50 kaps

**Przeciwwskazania:**

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

**Producent:**

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

**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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