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MyVITA SILVER OSTROPEST FORTE 120Kapsułek
 

Cena: 49,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent PRONESS

Opis produktu
 

MyVITA SILVER OSTROPEST FORTE 120 KAPS.

**Opis produktu:**

Produkt zawiera wysoko biodostępny kompleks składający się z 30% sylibiny – głównego flawanolignanu znajdującego się w
sylimarynie i fosfolipidów w opatentowanej formule Phosphocomplex® włoskiej firmy Gnosis oraz ekstrakt z nasion ostropestu
standaryzowany na zawartość minimum 80% sylimaryny i 30% sylibiny.
Użyty w produkcie Phospohocomplex® został opracowany w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności wchłaniania się sylibiny przez
ścianki jelita, a tym samym skuteczniejszego oddziaływania na prawidłowe funkcjonowanie wątroby.
Zastosowanie biodostępnego kompleksu silibiny Phosphocomplex® i standaryzowanego ekstraktu z nasion ostropestu pozwala na
osiągnięcie wysokiej synergii działania

**Składniki:**

Inulina z korzenia cykorii (Cychorium), ekstrakt z nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum) standaryzowany na zawartość
minimum 80% sylimaryny i 30% sylibiny, opatentowany fosfolipidowy kompleks Phospohocomplex® standaryzowany na zawartość 30%
sylibiny, L-leucyna 10mg, hydroksypropylometyloceluloza (otoczka z celulozy roślinnej).

**Działanie:**

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

**Zalecane spożycie:**

1 kapsułka dziennie. Popić wodą.

**Wielkość opakowania:**
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120 kaps.

**Przeciwwskazania:**

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

**Producent:**

MyVita Proness
Nowodworska 17
59-220 Legnica

**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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