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ALTRA, 60 kapsułki
 

Cena: 22,54 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki produktu:
• wspomagaja zachowanie zdrowej watroby
• wspieraja ochrone watroby i wspomagaja jej prawidłowe funkcjonowanie
• hamuja gromadzenie sie tłuszczów w watrobie
• pomagaja w utrzymaniu zdrowego pecherzyka zółciowego i jego prawidłowych funkcji
• wspieraja oczyszczanie organizmu z toksyn

Wyciag z ostryzu długiego – hamuje gromadzenie tłuszczów w watrobie.
Wyciag z ziela karczocha – wspiera detoksykacje oraz pomaga w utrzymaniu zdrowej watroby.
Wyciag z lisci Andrographis paniculata – pomaga w utrzymaniu zdrowej watroby oraz oczyszczaniu organizmu z toksyn.
Chlorella – pomaga w utrzymaniu zdrowego pecherzyka zółciowego i watroby. Wspiera proces odtruwania.
Wyciag z ziela Brahmi – pomaga utrzymac prawidłowe funkcje pecherzyka zółciowego.
Wyciag z nasion ostropestu plamistego – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji watroby oraz wspiera oczyszczanie organizmu.

Dawkowanie i sposób uzycia:
Dorosli: 1 kapsułka 2 razy dziennie. Nie przekraczac zalecanej dziennej porcji do spozycia.
Suplement diety nie moze byc stosowany jako substytut (zamiennik) zróznicowanej diety. Dla zdrowia wazna jest zróznicowana dieta
oraz zdrowy tryb zycia.

Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciazy i karmienia piersia przed zastosowaniem produktu nalezy
skonsultowac sie z lekarzem.

Przechowywanie:
Przechowywac w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 25oC. Chronic od swiatła i wilgoci. Przechowywac w miejscu niedostepnym
dla małych dzieci.
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Skład:

Składniki:
Fosfolipidy sojowe, tłuszcz roslinny (w tym olej sojowy i masło kakaowe), wyciag z korzenia ostryzu długiego, wyciag z lisci karczocha,
chlorella, wyciag z ziela Brahmi, wyciag lisci z Andographis paniculata, wyciag z nasion ostropestu plamistego.

Składniki kapsułki: zelatyna, tlenki i wodorotlenki zelaza (barwniki), dwutlenek tytanu (barwnik).

Produkt zawiera soje i produkty pochodne. Produkt zawiera mleko i produkty pochodne.
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