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Hepar-Intercell 96 kapsułek
 

cena: 203,15 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 96 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Mito-Pharma

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Hepar-Intercell to suplement diety nowej generacji, wspierający funkcje wątroby. Skład preparatu obejmuje: cholinę, witaminę E, D, C,
omega-3 oraz 10 fizjologicznych szczepów bakterii jelitowych, które pozytywnie oddziałują na florę bakteryjną jelit.

Hepar-Intercell zabezpieczono praktycznym, podzielonym na 2 części blistrem. W pierwszej części znajduje się kapsułka z innowacyjną
technologią 2-fazowego systemu napełniania. Kapsułka ta zawiera cholinę, witaminy D, E oraz bakterie jelitowe w jednej części, a także
peletek witaminy C w drugiej, żółtej części tej samej kapsułki. Kwasy tłuszczowe omega-3 umieszczono w osobnej kapsułce.

Suplement diety został opracowany z najwyższą starannością przez laboratorium INTERCELL Pharma – wiodącego i wykorzystującego
innowacyjne rozwiązania producenta preparatów odżywczych w Niemczech.

Zalecana porcja dzienna:
1 kapsułka wieloskładnikowa oraz 1 kapsułka z kwasami Omega-3

Sposób użycia:
1 raz dziennie: 1 kapsułka wieloskładnikowa przyjmowana razem z 1 kapsułką z kwasami Omega-3. Preparat należy przyjmować w
trakcie posiłku i popić dostateczną ilością płynu.

Skład zalecanej dziennej porcji:
1 kapsułka z mikroskładnikami odżywczymi
Cholina 150 mg
Witamina C 175 mg
Witamina E 100 mg
Bifidobacterium bifidum 0,5 x 109
Bifidobacterium breve 0,5 x 109
Bifidobacterium longum 0,5 x 109
Lactobacillus acidophilus 0,5 x 109
Lactobacillus casei 0,9 x 109
Lactobacillus reuteri 0,5 x 109
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Lactobacillus rhamnosus 0,9 x 109
Lactobacillus plantarum 0,5 x 109
Lactococcus lactis 0,1 x 109
Enterococcus faecium 0,1 x 109
Inulina 20 mg

1 kapsułka z kwasami tłuszczowymi omega-3
Kwasy tłuszczowe omega-3 860 mg
Udział EPA (kwas eikozapentaenowy) 500 mg
Udział DHA (kwas dokozaheksaenowy) 250 mg

Składniki:
Kapsułka wieloskładnikowa:
dwuwinian choliny; DL-alfa-tokoferol (witamina E); L-askorbinian wapnia (witamina C); substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; maltodekstryna; skrobia ziemniaczana; kultury bakterii (Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve,
Bifidobacterium bifidum, Lactococcus lactis, Enterococcus faecium); inulina; cholekalcyferol (witamina D); substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych.
Kapsułka z kwasami Omega-3:
koncentrat oleju rybiego z anchois i sardynek, żelatyna, woda oczyszczona, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

Ważne informacje:
Produkt przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia.
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Nie stosować u osób uczulonych na ryby.

Dystrybucja w Polsce:
MITO-PHARMA
DOROTA KRAWCZYK
ul. Sikorskiego 22
66-400 Gorzów Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:

Mito-Pharma Dorota Krawczyk
ul. Sikorskiego 22
66-400 Gorzów Wlkp
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

