
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

ESSE Plus, 50 kapsułek
 

Cena: 13,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kapsułek

Postać kapsułki

Producent INV POLAND SP. Z O.O.SP.KOMANDYTOWA

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

ESSE Plus, 50 kapsułek

Składniki:
Fosfolipidy sojowe, L-asparginian L-ornityny, Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), substancje antyzbrylające: celuloza
mikrokrystaliczna, stearynian magnezy, składniki otoczki: żelatyna, dwutlenek tytanu.

1 kapsułka 505 mg zawiera:
Fosfolipidy sojowe 300 mg, L-asparginian L-ornityny 10 mg, Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 0,7 mg.

Zalecana porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera:
-Fosfolipidy sojowe 600 mg,
-L-asparginian L-ornityny 20 mg,
-Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 1,4mg 100 % zalecanego dziennego spożycia.

Opis preparatu – właściwości:
Esse PLUS jest preparatem, w skład którego wchodzą między innymi pochodzące z ziaren soli fosfolipidy, zawierające 3-sn-
fosfatydylocholinę, substancję wspomagająca ochronę komórek wątroby. Fosfolipidy są wbudowywane w komórki wątroby –
hepatocyty, uzupełniając ubytki powstałe na skutek niekorzystnego oddziaływania na wątrobę różnych substancji toksycznych (np:
alkohol, niektóre leki). Działają wspomagająco na regenerację i funkcjonowanie wątroby, jak również pomagają w stabilizacji poziomu
cholesterolu trójglicerydów. Zawarty w preparacie L-asparginian L-ornitynym pobudza regenerację komórek wątroby, zapobiegając ich
stłuszczeniu oraz chroni je przed niekorzystnym działaniem niektórych używek – np. Alkoholu.

Zastosowanie:
Suplement diety Esse PLUS kapsułki polecany jest jako środek wspomagający ochronę wątroby przed szkodliwym działaniem:
toksycznych substancji typu alkohol, niewłaściwej diety, nadmiaru używek, stosowanych leków oraz innych szkodliwych czynników.
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Sposób użycia:
Zalecana porcja dzienna do spożycia wynosi 2 kapsułki( jedna kapsułka rano jedna wieczorem).
Preparat należy spożywać bezpośrednio przed albo w trakcie posiłku, popijając wodą.

Ostrzeżenie i przechowywanie:Preparat jest przeznaczony dla osób powyżej 16-go roku życia. Ne należy przekraczać zalecanej porcji
dziennej do spożycia. Preparat należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze
pokojowej w suchym i zacienionym miejscu. Nie stosować preparatu w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników.

Suplement diety nie może być stosowany jako suplement zróżnicowanej diety.
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