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HEPATIL SLIM 60 tabletek
 

Cena: 17,27 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Opis produktu
 

Hepatil Slim 60 tabletek

**Opis produktu:**

Hepatil Slim jest suplementem diety, który ma wspomóc organizm w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a także wspomóc pracę
wątroby i prawidłowy metabolizm tłuszczów.

**Składniki:**

dwuwinian choliny, L-asparginian L-ornityny; substancja wypełniająca: celuloza, substancja wypełniająca: fosforan diwapniowy, wyciag z
liści karczocha zwyczajnego, wyciag z liści ostrokrzewu paragwajskiego, wyciag z korzenia cykorii, wyciag z kłącza ostryżu długiego,
substancja glazurujaca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
substancja glazurująca: sorbitol, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: talk

Zawartość w 6 tabletkach:
L-asparaginian L-ornityny - 600mg
Cholina - 210mg
Ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego - 150mg
Ekstrakt z ostrokrzewu paragwajskiego - 150mg
Ekstrakt z korzenia cykorii - 60mg
Ekstrakt z kłącza ostryżu długiego - 60mg
**Działanie:**

Suplement diety Hepatil Slim zawiera:
Ekstrakt z liści ostrokrzewu paragwajskiego (yerba mate), który przyczynia się do prawidłowej masy ciała i sprzyja rozpadowi lipidów.
Cholina sprzyja właściwemu metabolizmowi tłuszczów oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie wątroby.
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**Zalecane spożycie:**

3 tabletki, 2 razy dziennie, popijając niewielką ilością wody (6 tabletek dziennie).

**Wielkość opakowania:**

60 tabletek

**Producent:**

TEVA
Emilii Plater 53
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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