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SOLGAR, Czynniki Lipotropowe, 50 tabletek
 

Cena: 66,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać Tabletki

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

OPIS PRODUKTU
Czynniki Lipotropowe to preparat nakierowany na problem nadmiaru tkanki tłuszczowej w organizmie, zwracając się ku naprawie i
poprawie funkcji odpowiedzialnych za spalanie tłuszczu w wątrobie. Wiele osób z nadmiarem tkanki tłuszczowej w okolicy brzusznej ma
stłuszczoną wątrobę. W dolegliwości tej wątroba nie spala tłuszczu, ale go gromadzi. Osoby ze stłuszczoną wątrobą nie są w stanie
zeszczupleć, o ile wcześniej nie poprawią jej funkcjonowania za pomocą diety wspomagającej metabolizm wątroby i bogatej w czynniki
lipotropowe. Bardzo ważna jest cierpliwość, ponieważ usuwanie nadmiaru tłuszczu zgromadzonego w wątrobie może potrwać od
kilkunastu dni do nawet 12 miesięcy.Po pozbycie się tłuszczu z wątroby zrzucanie zbędnych kilogramów przyjdzie znacznie łatwiej.

SKŁAD
Trzy (3) tabletki zawierają:
Cholina (dwuwinian choliny)..............................1000 mg
(zawiera 410 mg elementarnej choliny)

Inozytol..................................................................1000 mg
(mio-Inozytol)

L-Metionina............................................................1000 mg

SPOSÓB UŻYCIA
Najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

DAWKOWANIE

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
3 tabletki dziennie

OPAKOWANIE
50 tabletek

KURACJA
17 dni

INFORMACJE DODATKOWE
Naturalne substancje pomocnicze
Substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza
Substancja przeciwzbrylająca: roślinny stearynian magnezu, dwutlenek krzemu
Guma celulozowa
Substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, glicerol roślinny (z oleju z ziarna palmowego i oleju kokosowego)
Barwnik: dwutlenek tytanu

Informacja alergiczna
Produkt nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy ,soi, glutenu, produktów mlecznych jest produkowany bez użycia sztucznych
substancji konserwujących i zapachowych
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