Sposób użycia:
Dorośli: 1 kapsułka 2 razy dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla
zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed
zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Składniki produktu:
• wspomagają zachowanie zdrowej wątroby
• wspierają ochronę wątroby i wspomagają jej prawidłowe funkcjonowanie
• hamują gromadzenie się tłuszczów w wątrobie
• pomagają w utrzymaniu zdrowego pęcherzyka żółciowego i jego prawidłowych funkcji
• wspierają oczyszczanie organizmu z toksyn

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 25 C. Chronić od światła
i wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Składniki

2 kapsułki

Fosfolipidy sojowe

400 mg

Składniki:
Fosfolipidy sojowe, tłuszcz roślinny (w tym olej sojowy i masło kakaowe), wyciąg z korzenia
ostryżu długiego, wyciąg z liści karczocha, chlorella, wyciąg z ziela Brahmi, wyciąg liści z
Andographis paniculata, wyciąg z nasion ostropestu plamistego.
Składniki kapsułki: żelatyna, tlenki i wodorotlenki żelaza (barwniki), dwutlenek tytanu
(barwnik).
Produkt zawiera soję i produkty pochodne. Produkt zawiera mleko i produkty
pochodne.

Wyciąg z korzenia ostryżu długiego

80 mg

Producent:

Wyciąg z ziela karczocha

80 mg

Chlorella

40 mg

Wyciąg z ziela Brahmi

40 mg

Wyciąg z liści Andrographis paniculata

40 mg

Wyciąg z nasion ostropestu plamistego

28,6 mg

ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice

(co dostarcza
20 mg sylimaryny)

Wyciąg z ostryżu długiego – hamuje gromadzenie tłuszczów w wątrobie.
Wyciąg z ziela karczocha – wspiera detoksykację oraz pomaga w utrzymaniu zdrowej
wątroby.
Wyciąg z liści Andrographis paniculata – pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby oraz
oczyszczaniu organizmu z toksyn.
Chlorella – pomaga w utrzymaniu zdrowego pęcherzyka żółciowego i wątroby. Wspiera
proces odtruwania.
Wyciąg z ziela Brahmi – pomaga utrzymać prawidłowe funkcje pęcherzyka żółciowego.
Wyciąg z nasion ostropestu plamistego – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
wątroby oraz wspiera oczyszczanie organizmu.

