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Moja Wątroba: karczoch + ostropest + kurkuma 60 tabletek
 

cena: 42,50 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 tabletek

Postać tabletki

Producent Aura Herbals

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Suplement diety przeznaczony dla osób dbających o prawidłowe funkcjonowanie wątroby, jako uzupełnienie codziennej diety.

Ekstrakt z karczocha wspiera prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Bierze udział w prawidłowym przebiegu procesów trawiennych.

Ekstrakt z ostropestu wspiera prawidłową pracę wątroby oraz jej naturalne procesy regeneracji. Chroni komórki wątroby przed
uszkodzeniami oksydacyjnymi.

Kurkuma jest przyprawą o żółtej barwie. Zawiera związki zwane kurkuminoidami (w tym kurkuminę). Kurkumina jest aktywnym
składnikiem kurkumy, posiada silne działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające.

Sposób użycia:

2 tabletki w trakcie lub po posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia.

Zalecana porcja:

2 tabletki dziennie.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników suplementu.

Kobiety w ciąży oraz karmiące powinny przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że bardzo ważny i zalecany jest zrównoważony
sposób żywnienia i zdrowy tryb życia.

Składniki:
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego, ekstrakt z nasion ostropestu plamistego
(stand. 70% sylimaryna), kurkuma mielona, ekstrakt z kłącza ostryżu długiego, substancja wypełniająca: fosforan wapnia, substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu.

Składniki aktywne w dziennej porcji:
Składnik aktywny / 2 tabletki
Ekstrakt z karczocha/300 mg
Ekstrakt z ostropestu / 140 mg
w tym 70% sylimaryna / 98 mg
Ekstrakt z kurkumy/ 70 mg
Kurkuma mielona/ 80 mg

Producent:
Aura Herbals
Jarosław Paul
ul. 23 marca 77/3
81-820 Sopot

Producent:

Aura Herbals Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49/2,
81-754 Sopot
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