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Hepa-Complex 0,5 g 60 tabl.
 

Cena: 17,73 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent SANBIOS (DYSTRYB.)

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

HEPA-COMPLEX

suplement diety

60 tabletek

To " ziołowe pogotowie " ułatwiajace trawienie i ochraniające wątrobę.

Działania poszczególnych składników produktu Hepa-Complex :

  sprzyjają zwiększeniu wydzielania żółci i soku trzustkowego, przez co wpływają na poprawę trawienia i wchłaniania tłustych,
ciężkostrawnych pokarmów (karczoch, mniszek lekarski, mięta, kminek, jałowiec)
  wspomagają łagodzić wzdęcia i uczucie pełności po posiłkach działając rozkurczowo i wiatropędnie ( mięta, kminek)
  mają właściwości odtruwające wątrobę (karczoch)

  ( oświadczenia z pending list )

Zwartość: 60 tabl. po 450 mg

Masa netto: 27 g

Wykaz składników w przeliczeniu na 6 tabletek:

  karczoch (Cynara scolymus) ziele - 900 mg
  mniszek lekarski (Taraxacum) korzeń - 600 mg
  mięta pieprzowa (Mentha piperita) liść - 600 mg
  jałowiec ( Juniperus communis) owoc - 318 mg
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  kminek (Carum carvi) owoc - 180 mg

  substancja wiążąca - dwutlenek krzemu 54 mg

  subst. przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu) pochodzenia roślinnego - 48 mg

Sposób użycia:

  najczęściej : 1-2 tabletki dziennie
  po ciężkostrawnych posiłkach, przy uczuciu pełności, przy wzdęciach, po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu do 6 tabletek dziennie
(zalecane maksymalne dziennie spożycie)
  przyjmować po posiłkach obficie popijając.

Przechowywać: w suchym, ciemnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Wyprodukowano w Polsce.

Producent: SANBIOS, ul. Ligocka 17 B, Gliwice

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.

Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

Zróżnicowany i zbilansowany sposób żywienia jest podstawowym warunkiem dobrego zdrowia, a pojedyncze produkty mają relatywne
znaczenie w kontekście całego sposobu żywienia.
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