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PROLIVER WĄTROBA I CHOLESTEROL 30tabletek
 

Cena: 8,86 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

PROLIVER WĄTROBA, 30 TABLETEK

**Opis produktu:**

PROLIVER Wątroba to suplement diety, który korzystnie wpływa na procesy trawienne. L-asparginian l-ornityny oddziałuje na przemianę
węglowodanów, tłuszczów i białek. Cholina jest składnikiem fosfolipidów tworzących błonę komórkową wszystkich komórek. Ułatwia
transport cząsteczek tłuszczu i cholesterolu w organizmie. Przyczynia się do wspomagania właściwej czynności wątroby. Wyciąg z liści
karczocha wspomaga prawidłowy przebieg procesu detoksykacji. Pobudza produkcję soków trawiennych oraz sprzyja zachowaniu
zdrowia wątroby. Wyciąg z korzenia cykorii wykazuje właściwości żółciopędne i żółciotwórcze oraz diuretyczne. Wspomaga procesy
trawienne. Wyciąg z zielonej herbaty przyczynia się do przyśpieszenia metabolizmu oraz ma wpływ na utrzymanie właściwego poziomu
cholesterolu we krwi. PROLIVER Wątroba ma postać tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego.

**Składniki:**

Celuloza (substancja wypełniająca), L-asparaginian L-ornityny, fosforan diwapniowy (substancja wypełniająca), winian choliny, wyciąg z
ziela karczocha, wyciąg z zielonej herbaty, hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), wyciąg z korzenia cykorii, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), dwutlenek tytanu (barwnik), hydroksypropyloceluloza (substancja
glazurująca), wosk pszczeli i wosk Carnauba (substancje glazurujące).
 
6 tabletek zawiera: L-asparaginian L-ornityny 600mg, Cholina 120mg, wyciąg z zielonej herbaty 100mg, wyciąg z ziela karczocha 150mg,
wyciąg z korzenia cykorii 69mg.

**Działanie:**

Składniki suplementu diety: pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, wspomagają trawienie, pomagają w utrzymaniu
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.
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Zawarta w produkcie cholina jest składnikiem naturalnie występującym w organizmie. Wchodzi w skład fosfolipidów budujących błonę
komórkową każdej żywej komórki. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Wyciąg z ziela karczocha przyczynia się do
prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, wspiera detoksykację, stymuluje wydzielanie soków trawiennych oraz pomaga
w utrzymaniu zdrowej wątroby. Przyczynia się do komfortu jelitowego. Wyciąg z korzenia cykorii wspomaga trawienie i pomaga w
utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z zielonej herbaty wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

**Zalecane stosowanie:**

Dorośli: 6 tabletek dziennie. Tabletki należy popić wodą. Preparat zaleca się spożywać po posiłkach.

**Wielkość opakowania:**

30 tabletek

**Przeciwwskazania:**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

**Producent:**

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

**Uwagi:**

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od
światła i wilgoci.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

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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