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ESSELIV DUO 40 kapsułek
 

Cena: 10,14 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 40 kaps.

Postać kaps.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

ESSELIV DUO 40 KAPS

**Opis produktu:**

Esseliv duo - suplement diety zawierający składniki wspomagające zachować zdrową wątrobę oraz wspomagają prawidłowe procesy
trawienne. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

**Składniki:**

Składniki Esselivu Duo: L-asparaginian L-ornityny, lecytyna rzepakowa, wyciąg z ostryżu długiego, talk (substancja wypełniająca), sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), amid kwasu nikotynowego, dwutlenek krzemu (substancja
przeciwzbrylająca), chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy. Składniki kapsułki: żelatyna, dwutlenek tytanu
(barwnik).

**Działanie:**

Esseliv Duo swoje pozytywne działanie względem funkcjonowania wątroby oraz trawienia zawdzięcza zawartości składników
aktywnych. Wyciąg z ostryżu długiego (Curcuma longa) hamuje gromadzenie tłuszczów i pomaga zachować zdrową wątrobę.
Wspomaga trawienie i prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Lecytyna rzepakowa zawiera związki z grupy fosfolipidów. Fosfolipidy są
naturalnymi elementami strukturalnymi błon komórkowych. L-asparaginian L-ornityny stanowi połączenie dwóch endogennych
aminokwasów: ornityny i kwasu asparaginowego. W organizmie człowieka pełni on liczne funkcje fizjologiczne. Niacyna, witamina B6
oraz kwas foliowy z kolei stanowią w preparacie Esseliv Duo uzupełnienie diety w witaminy z grupy B. Niacyna i witamina B6 dodatkowo
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu. Kwas foliowy zawarty w preparacie należy do folianów,
które biorą udział w procesie podziału komórek. Esseliv Duo polecany jest osobom, których wątroba narażona jest na niekorzystne
działanie czynników zewnętrznych takich jak: nieprawidłowa lub ciężkostrawna dieta, alkohol, leki oraz w celu uzupełnienia diety w
witaminy z grupy B.
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**Zalecane spożycie:**

Zalecana dzienna porcja Esselivu Duo dla dorosłych wynosi 2 kapsułki.

**Wielkość opakowania:**

40 kaps

**Przeciwwskazania:**

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy
skonsultować się z lekarzem.

**Producent:**

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
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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