
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

SOLGAR OSTROPEST PLAMISTY 60 kapsułek
 

Cena: 82,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSOLGAR OSTROPEST PLAMISTY 60 kapsułekOstropest plamisty przy odpowiedniej porcji wpływa na ochronę i regenerację
komórek wątroby, wspiera trawienieBezglutenowy, Bezmleczny, Koszerny, Wegański, WegetariańskiOstropest plamisty był stosowany
już w starożytnej Grecji i Rzymie. Dotychczas na świecie przeprowadzono ponad 300 badań naukowych potwierdzających
oddziaływanie tego zioła, szczególnie na funkcjonowanie wątroby.Ostropest plamisty jest jednym z najlepiej przebadanych ziół stosowa-
nych współcześnie. Swą skuteczność ostropest plamisty zawdzięcza trzem chroniącym wątrobę substancjom, które łącznie zwane są
sylimaryną.Ostropest plamisty wzmacnia wątrobę, zapobiegając nadmiernej utracie przez organizm glutationu, związku podobnego do
aminokwasu, który odgrywa ważna rolę w odtruwaniu organizmu. Ostropest plamisty skutecznie chroni wątrobę przed jednoczesnym
dopływem zbyt wielu szkodliwych substancji. Wszystko to zasługa zawartej w nim sylimaryny, która wpływa ponadto na regenerację
komórek wątroby.**World J Hepatol, Vol. 6, No. 3, 2014Zalecane spożyciePorcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe
jedna (1) kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według wskazań lekarza. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia. Suplement diety nie jest substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy styl życia są ważne.Kobiety w ciąży,
matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.SkładnikiPorcja zalecana
do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera:Sproszkowany nieprzetworzony ostropest plamisty 300 mg,Standaryzowany
sproszkowany wyciąg (26:1) z nasion ostropestu plamistego 175 mg (flawonoidy łącznie zawierają 140 mg (80%)
sylimaryny)Składniki:sproszkowany nieprzetworzony ostropest plamisty; standaryzowany sproszkowany wyciąg z nasion ostropestu
plamistego; substancja wypełniająca: celuloza; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych; przeciwutleniacze: (naturalny) karoten i kwas askorbinowy
(mieszanina*)*PhytO2X® jest specjalną mieszaniną występujących w naturze przeciwutleniaczy, której celem jest zachowanie
świeżości składników.Produkt bezglutenowy.Nie zawiera: pszenicy, produktów mlecznych, soi, drożdży, sztucznych substancji
przedłużających trwałość, aromatów, barwników.ProducentSolgar Polska Sp. z o. o.ul.Skoroszewska 12, 02-495 Warszawa
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/solgar-ostropest-plamisty-60-kapsulek-a.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

