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OSTROPEST PLUS 60 tabletek AVET
 

Cena: 13,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent AVET PHARMA SP. Z.O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościOSTROPEST PLUS 60 tabletek AVETSilybum marianum, Cholinum80 mg ekstraktu z ostropestu plamistego + 82,5 mg
choliny w 1 tabletceSkładniki suplementu diety wspierają funkcjonowanie1,2 i ochronę wątroby1Ostropest 80mg Plus suplement diety
zawiera 80 mg ekstraktu z nasion ostropestu plamistego oraz 82,5 mg choliny w 1 tabletce. Ostropest 80mg Plus suplement diety został
opracowany specjalnie dla osób dorosłych, które chcą wspierać funkcjonowanie wątroby1,2.Ekstrakt z nasion ostropestu:wspiera
funkcjonowanie wątroby1przyczynia się do ochrony wątroby1wspiera utrzymanie fizjologicznych funkcji oczyszczania wątroby1wspiera
trawienie1Cholina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby2 oraz przyczynia się do prawidłowego metabolizmu homocysteiny i
tłuszczów.Zalecane spożycieZalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli 1 tabletka dziennie bezpośrednio przed posiłkiem. Tabletkę
należy popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik
zróżnicowanej diety.WażnePrzechowywanie: W zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25˚C, w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.Ważne informacje: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na
którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.Składnikisubstancja
wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, wodorocytrynian choliny (cholina), ekstrakt z nasion ostropestu plamistego (Silybum
marianum) – sylimaryna 40% DER 30:1, substancje przeciwzbrylające – fosforan diwapniowy, dwutlenek krzemu, substancja
glazurująca- hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk, substancja
wiążąca – sorbitol, emulgator – lecytyna rzepakowa.Składnik Zawartość w 1 tabletce1Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego (Silybum
marianum)w tym Sylimaryna 80 mg32 mg2CholinaProducentAvet Pharma Sp. z o. o.ul. Fleminga 33b03-176 Warszawa
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