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Altra, 60 kapsułek
 

Cena: 26,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Fosfolipidy sojowe, tłuszcz roślinny (w tym olej sojowy i masło kakaowe), wyciąg z korzenia ostryżu długiego, wyciąg z liści karczocha,
chlorella, wyciąg z ziela Brahmi, wyciąg z liści Andographis paniculata, wyciąg z nasion ostropestu plamistego. Składniki kapsułki:
żelatyna, tlenki i wodorotlenki żelaza (barwniki), dwutlenek tytanu (barwnik). Informacje o alergenach: zawiera soję i mleko oraz ich
pochodne.

Zawartość składników w dwóch kapsułkach (zalecana dzienna porcja): fosfolipidy sojowe – 400mg, wyciąg z korzenia ostryżu długiego
– 80mg, wyciąg z ziela karczocha – 80mg, chlorella – 40mg, wyciąg z ziela Brahmi – 40mg, wyciąg z liści Andrographis paniculata
–40mg, wyciąg z nasion ostropestu plamistego – 28,6mg (co dostarcza 20mg sylimaryny).
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie:
Jest wiele czynników, które źle wpływają na zdrowie wątroby i woreczka żółciowego, wsparciem dla ich prawidłowego funkcjonowania
mogą być składniki, które znajdują się w suplemencie diety Altra. Zawiera on kompozycję wyciągów roślinnych z liści karczocha, nasion
ostropestu plamistego oraz liści Andrographis paniculata wzbogaconą o chlorellę, która wspomaga zachowanie zdrowej wątroby.
Dodatkowo karczoch, ostropest, Andrographis paniculata i chlorella pomagają w prawidłowym procesie oczyszczania jej z toksyn.
Ostryż długi ogranicza ponadto nadmierne magazynowanie tłuszczów w wątrobie. Wyciąg z ziela Brahmi wspiera utrzymanie
właściwych funkcji woreczka żółciowego, a chlorella pomaga zadbać o jego zdrowie. W suplemencie zawarto także fosfolipidy sojowe.

Zastosowanie:
Suplement diety Altra przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w substancje stanowiące wsparcie dla
utrzymania w zdrowiu woreczka żółciowego oraz wątroby.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, z dala od działania wilgoci i światła. Możliwość stosowania preparatu w okresie
ciąży oraz laktacji wymaga konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
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Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: dwie kapsułki. Należy stosować po jednej kapsułce dwa razy dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.
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