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ESSE-HEPAR Super Premium 30 kapsułek
 

Cena: 15,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent UNIPHAR SP Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościESSE-HEPAR Super Premium 30 kapsułekZalecany przy wzdęciach i niestrawnościach, przy potrawach ciężkostrawnych,
po spożyciu alkoholu itp.Łatwy do połykaniaPrzyjemny, neutralny smakBez substancji wypełniającychO przedłużonym
działaniuPochodzenia naturalnegoPreparat w kapsułkach o przedłużonym działaniu.Unikatowy preparat o bardzo bogatym składzie,
przeznaczony dla osób dorosłych w celu wspomagania i wzmocnienia ich zdrowia. Składniki preparatu działają wyjątkowo
skutecznie.Działania składników preparatu:wspomagają pracę jelit, wątroby, trzustkiwspomagają proces trawienia w całym układzie
pokarmowymwspomagają zdrowie wątroby i procesy jej regeneracjiwspierają odchudzanie się i dobry poziom cholesteroluułatwiają
oczyszczanie się organizmu z toksyn (po alkoholu, lekach itp.)powodują, że wypróżnianie jest swobodne i regularneKarczoch –
działanie:wspiera odchudzanie się i dobry poziom cholesteroluwspomaga zdrowie wątroby, jelit i prawidłowe funkcjonowanie układu
pokarmowegoOstropest plamisty (Sylimaryna) – działanie:wspomaga trawienie i usprawnia oczyszczanie organizmuchroni komórki
wątroby oraz wspomaga proces ich regeneracjiKoper włoski – działanie:wspiera działanie i zdrowie układu trawiennegowspomaga
trawienie i regularne wypróżnianieKurkuma – działanie:zapobiega gromadzeniu się tłuszczy w wątrobie i ułatwia ich wydalanieułatwia
pracę wątroby i wspomaga trawieniePieprz czarny (Piperyna) – działanie:zwiększa skuteczność działania ziołowych składników
aktywnychpomaga w kontroli wagi ciała i utrzymaniu naturalnych funkcji trawiennychWitamina B2 – działanie:przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznegopomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowegopomaga w
utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowychpomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych krwinekpomaga zachować
zdrową skórępomaga w utrzymaniu prawidłowego widzeniaprzyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelazapomaga w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnymprzyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużeniaWitamina B6 –
działanie:pomaga w prawidłowej syntezie cysteinypomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteinyprzyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznegopomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowegoprzyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenupomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznychpomaga w
prawidłowej produkcji czerwonych krwinekpomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowegoprzyczynia się
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużeniaprzyczynia się do regulacji aktywności hormonalnejWitamina B12 – działanie:przyczynia się
do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznegopomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowegopomaga w
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteinypomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznychpomaga w
prawidłowej produkcji czerwonych krwinekpomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowegoprzyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużeniaodgrywa rolę w procesie podziału komórekZalecane spożycie1 kapsułka
dziennieWażneOstrzeżenia : Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanej
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dawki dziennej. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować z lekarzem.Zrównoważony
sposób żywienia i zdrowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu.Sposób przechowywania : Preparat należy chronić przed
bezpośrednim światłem, przechowywać w suchym, niedostępnym dla małych dzieci miejscu, w oryginalnym opakowaniu, w
temperaturze poniżej 25°C.SkładnikiEkstrakt z nasion ostropestu plamistego, asparaginian L-ornityny, ekstrakt z liści karczocha,
ekstrakt z kłącza kurkumy, ekstrakt z owoców kopru włoskiego, chlorowodorek L-argininy, kurkuma, wyciąg z owoców pieprzu czarnego,
ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), cyjanokobalamina (witamina B12), żelatyna wołowa.Zawartość
składników charakteryzujących produkt w zalecanej porcji dziennej (1 kapsułka/3 kapsułki): l.

pl
.

sk?adniki w 1 kapsu?cew 3 kapsu?kach

1. wyci?g z ziela karczocha
w tym cynaryna

60 mg3 mg180 mg9 mg

2. wyci?g z nasion ostropestu
w tym sylimaryna

132 mg
106 mg
396 mg
318 mg

3. wyci?g z owoców kopru
w?oskiego

50 mg150 mg

4. wyci?g z k??cza kurkumy
w tym kurkumina

60 mg
48 mg
180 mg
144mg

5. wyci?g z owoców pieprzu
w tym piperyna

2 mg
1 mg
6 mg
3 mg

6. asparaginian L-ornityny134 mg402 mg

7. L-arginina 50 mg150 mg
8. ryboflawina (witamina B2)0,46 mg

(33%}
1,4 mg (100%)

9. witamina B6 0,46 mg
(33%}
1,4 mg (100%)

1
0.

witamina B12 0,83 µg
(33%)
2,5 µg (100%)

ProducentUniphar sp. z o.o.Bażancia 34,
02-892 Warszawa
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