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KARCZOCH Sok 500 ml ALTER MEDICA
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać płyn

Producent ALTER MEDICA JAN SZUPINA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościKARCZOCH Sok 500 ml ALTER MEDICAPolecany osobom:dbającym o prawidłowe funkcjonowanie wątrobyodżywiającym
się nieprawidłowo (ciężkostrawne posiłki, fast foody)odczuwającym uczucie ciężkości po posiłkuspożywającym znaczące ilości
alkoholuo obniżonej zdolności do trawienia tłuszczówprzyjmującym regularnie leki syntetyczneKarczoch:wykazuje właściwości
hepatoprotekcyjne (ochronne na komórki wątroby)stymuluje pracę wątrobywspomaga naturalne procesy przemiany materii, ułatwiając
usuwanie szkodliwych toksyn z organizmułagodzi dolegliwości wątroby związane z zaburzeniami wytwarzania żółcitowarzyszy
produkcji soków trawiennychsprzyja procesom przemiany tłuszczowej, co pozwala na utrzymanie optymalnego poziomu lipidów, w tym
cholesterolu, a także prawidłowej sylwetkiWątroba to organ o ogromnym znaczeniu dla organizmu. Uczestniczy w wielu procesach
metabolicznych, co niestety naraża ją na szkodliwe działanie toksyn. Jej stan w znacznym stopniu zależy od prowadzonego trybu życia.
Nadużywanie alkoholu, niezdrowe odżywianie, przyjmowanie dużych ilości leków, to czynniki, które mogą powodować nieprzyjemne
dolegliwości w jej obrębie oraz zaburzenia funkcjonowania.Z pomocą przychodzi karczoch, będący naturalnym hepatoprotektorem, o
długiej tradycji stosowania. Stanowi jedno z najbardziej obfitych źródeł antyoksydantów, które zapewniają ochronę komórkom wątroby.
Najaktywniejszym związkiem w karczochu jest cynaryna, o potwierdzonym działaniu żółciopędnym, która ułatwia procesy trawienia, co
bywa przydatne po spożyciu ciężkostrawnych posiłków.Zalecane spożycie20 ml dziennieWażnePrzechowywać szczelnie zamknięte, w
temp. pokojowej nie przekraczającej 25C, w suchym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 25 dni od otwarcia.Osad
pochodzenia naturalnego. Przed użyciem wstrząsnąć. Ze względu na składniki pochodzenia naturalnego- konsystencja, zapach, kolor i
smak, mogą różnić się od siebie w zależności od danej partii. Nie ma to wpływu na jakość i działanie produktu.Produkt
pasteryzowany.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety! Kobiety w ciąży, oraz podczas
laktacji powinny skonsultować się z lekarzem przed spożyciem soku.Suplementy diety należy przechowywać w sposób niedostępny dla
małych dzieci.Pamiętaj, że zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i
zachowanie dobrej kondycjiSkładnikisok z liści karczocha (Cynara Scolymus L.), źródło witaminy C:kwas
L-askorbinowyProducentAltermedicaul. Spokojna 1134-300 Żywiec
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