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Liveran completen 30 kapsułek
 

Cena: 17,87 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent/
Dystrybutor

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Preparat ziołowy

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Składniki: Składniki aktywne dzienna porcja 1- 2 kapsułki % zalecanego dziennego spożycia tiamina (witamina B1) 1 - 2 mg 91 –
182 % ryboflawina (witamina B2) 1 - 2 mg 71 – 142 % cholina 82,5 - 165 mg - wyciąg z owoców cytryńca chińskiego 40 - 80 mg - wyciąg
z karczocha 75 - 150 mg - wyciąg z nasion ostropestu plamistego w tym: sylimaryna 6,3 - 12,6 mg 5 - 10 mg -  Wskazania Liveran
Complete polecany jest jako uzupełnienie diety, szczególnie dla osób:  spożywających ciężkostrawne, tłuste i obfite posiłki,  
spożywających posiłki w pośpiechu i nieregularnie,  których wątroba narażona jest na działanie czynników szkodliwych (m. in. używki,
leki).  Działanie Liveran Complete jest połączeniem choliny i składników roślinnych, które:  wspierają prawidłowe funkcjonowanie
wątroby  przyczyniają się do ochrony wątroby (ostropest, cytryniec)  wspierają wątrobę w detoksykacji i wspomagają trawienie
(karczoch, ostropest)  wspomagają utrzymanie we krwi prawidłowego poziomu lipidów, do których zaliczamy m. in. CHOLESTEROL i
triglicerydy (karczoch)  przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu tłuszczów (cholina)  Dodatkowo zawiera witaminę B1
i B2. Cholina wchodzi w skład fosfolipidów, obecnych w każdej komórce jako składnik błon komórkowych. Pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu wątroby i przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu tłuszczów.  Wyciąg z karczocha pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu wątroby i wpiera detoksykację. Wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu lipidów we krwi. Ponadto
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego, sprzyja wydzielaniu soków trawiennych i wspomaga trawienie.
Wyciąg z ostropestu zawierający sylimarynę oraz wyciąg z cytryńca chińskiego wspomagają prawidłowe funkcjonowanie wątroby i
przyczyniają się do ochrony wątroby przed działaniem czynników szkodliwych m. in. nieprawidłowa dieta, używki, leki. Ostropestwspiera
oczyszczanie organizmu i wspomaga wątrobę w detoksykacji, wspiera także trawienie tłustych i ciężkostrawnych pokarmów.  Witamina
B1i B2przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, ponadto witamina B2 pomaga w ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym (przed szkodliwym działaniem wolnych rodników).  Dawkowanie 1 – 2 kapsułki dziennie, po posiłku.  
Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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