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HEPASON COMPLEX 30 kapsułek
 

Cena: 7,89 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.(blister)

Postać kaps.

Producent ASA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisHEPASON COMPLEX 30 kapsułekImieniny? Święta? Rodzinne grillowanie? Przed Tobą kolejna okazja by dobrze zjeść. Lecz
wystarczy chwila zapomnienia, aby uczucie przejedzenia i ciężkości w brzuchu powróciło. Jednak możesz się tego ustrzec – sięgając po
Hepason Complex.Hepason Complex uzupełnia codzienną dietę w cenny dla zdrowia ekstrakt z karczocha6 oraz witaminy z grupy
B.Karczoch jest jeszcze mało doceniany w naszym kraju i dlatego zdecydowanie za rzadko po niego sięgamy. Tymczasem warto poznać
jego zalety, bo pozytywnie wpływa na nasze zdrowie6. W starożytnym Rzymie karczochy ceniono bardziej niż inne warzywa, a nawet
zioła.Karczoch pozytywnie wpływa na pracę wątroby, wspomaga i stymuluje prawidłowy przepływ soków trawiennych, biorących udział
w procesie trawienia6.Obecne w preparacie Hepason Complex witaminy z grupy B (tiamina1, ryboflawina2, witamina B63, witamina
B124, niacyna5) wykazują korzystne działanie na metabolizm składników odżywczych (białka, węglowodany, tłuszcze), które są dla
naszego organizmu źródłem energii1,2,3,4,5, jakiej potrzebujemy do codziennego, sprawnego funkcjonowania.Ryboflawina i niacyna
pomagają także w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowychSposób użycia2 razy dziennie po 1 kapsułce po jedzeniu. Kapsułkę
należy połknąć w całości, nie otwierać, nie rozpuszczać w płynie.Skład(na 1 kapsułkę): suchy ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego
(Cynara scolymus) – 300 mg (zawierający 15 mg polifenolokwasów, w tym kwasu chlorogenowego), celuloza mikrokrystaliczna, żel
celulozowy (substancja przeciwzbrylająca, substancja dodatkowa), żelatyna (otoczka kapsułki, substancja pomocnicza), talk
(substancja przeciwzbrylająca, substancja dodatkowa), niacyna (jako amid kwasu nikotynowego) – 18 mg, witamina B6 (jako
chlorowodorek pirydoksyny) – 2 mg, ryboflawina – 1,6 mg, dwutlenek tytanu, tlenki żelaza (barwniki kapsułki, substancje dodatkowe),
tiamina (jako monoazotan tiaminy) – 0,50 mg, kwas foliowy (jako kwas pteroilomonoglutaminowy) – 200 μg, witamina B12 (jako
cyjanokobalamina) – 1 μg, indygotyna (barwnik kapsułki, substancja dodatkowa).
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