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HEPASLIMIN Z WITAMINĄ D3 30 tabletek
 

Cena: 11,82 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

HEPASLIMIN Z WITAMINĄ D3, 30 TABLETEK

**Opis produktu:**

Hepaslimin z witaminą D3 - suplement diety pomagający w utrzymaniu zdrowej wątroby, wzbogacony o witaminę D3. Produkt
przeznaczony dla osób dorosłych. 

**Składniki:**

Substancja wypełniająca: celuloza, L-asparaginian L-ornityny, winian choliny, substancja wypełniająca: fosforany wapnia, wyciąg z liści,
ostrokrzewu paragwajskiego, wyciąg z liści karczocha, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z ostryżu
długiego, wyciąg z korzenia cykorii, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, cholekalcyferol, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli biały
oraz wosk carnauba.

**Właściwości:**

Cholina wchodzi w skład fosfolipidów budujących błonę komórkową. 
Wyciąg z liści karczocha wspomaga prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego i utrzymanie zdrowej wątroby, a także
wspiera detoksykację organizmu i wydzielanie soków trawiennych. 
Wyciąg z korzenia cykorii wspiera trawienie i pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby, natomiast wyciąg z ostryżu długiego dodatkowo
pomaga w utrzymaniu prawidłowej gospodarki lipidowej i wspomaga metabolizm tłuszczu w wątrobie. 
Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego wspomaga rozkład lipidów i utrzymanie prawidłowej masy ciała.
Witamina D wspiera układ odpornościowy, przyczynia się do regulacji gospodarki wapniowo-fosforowej, bierze udział w procesie
podziału komórkowego oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni, zdrowe kości i zęby. 

**Zalecane spożycie:**
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Dorośli: 2 tabletki 3 razy dziennie. Przyjmować po posiłku, popijając wodą. 

**Wielkość opakowania:**

30 tabletek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

**Producent:**

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

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią. 
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.
Zawiera wosk pszczeli żółty.

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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