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Hepatil tabl. 0,15 g 80 tabl.
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g

Opakowanie 80 tabl.

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

Ornithini aspartas

Opis produktu
 

O produkcie
Hepatil, tabletki, 80 szt.

Opis
Suplement diety Hepatil dzięki zawartości choliny, wspomaga pracę wątroby oraz przyczynia się do właściwego metabolizmu tłuszczów.

Składniki
substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna z krzemionką koloidalną, L-ornityny L-asparaginian, wodorowinian choliny,
substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca - talk, substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu.

Składnik 1 tabletka 3 tabletki 6 tabletek
L-asparginian L-ornityny 100 mg 300 mg 600 mg
Cholina 35 mg 105 mg 210 mg

Masa netto
20 g

Właściwości składników
Składniki suplementu diety Hepatil wspomagają pracę wątroby oraz przyczyniają się do prawidłowego metabolizmu tłuszczów.

Zalecane dzienne spożycie
U dorosłych i u dzieci powyżej 7 roku życia: 1-2 tabletki 3 razy dziennie, popijając niewielką ilością wody.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania
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 preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
TEVA
Emilii Plater 53
Warszawa

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

