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HEPA ACTION ADVANCED 30 KAPS.
 

Cena: 39,98 PLN

Opis słownikowy

Postać kaps.

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Dzięki zaawansowanym platformom naukowym Badań Aboca powstał Hepa Action Advanced, z Cuphenyl, innowacyjnym kompleksem
molekularnym złożonym z kwasów hydroksycynamonowych, terpenów i flawonoidów pochodzących z karczocha zwyczajnego,
rozmarynu lekarskiego, ostryżu długiego i głogu jednoszyjkowego. Hepa Action Advanced zapobiega gromadzeniu tłuszczu w wątrobie i
ułatwia jego usuwanie dzięki zawartości ekstraktu z ostryżu długiego oraz uczestniczy w utrzymaniu zdrowia wątroby dzięki ekstraktowi
z karczocha zwyczajnego wspierającego również detoksyfikację.

Formuła została wzbogacona ekstraktem z rozmarynu lekarskiego, który wspomaga prawidłową pracę wątroby oraz wydzielanie żółci
oraz, w synergii z ekstraktem z karczocha zwyczajnego, ułatwia trawienie.

Ponadto produkt ma działanie przeciwutleniające dzięki zawartości ekstraktu z ostryżu długiego, a ekstrakt z głogu jednoszyjkowego
uzupełnia formułę.
Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki dwa razy dziennie, najlepiej przed śniadaniem i przed kolacją.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej
diety. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Karczoch zwyczajny (Cynara scolymus) sproszkowane liście, żelatyna, ostryż długi (Curcuma longa) sproszkowane kłącze, karczoch
zwyczajny (Cynara scolymus) liofilizowany ekstrakt z liści, rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis) liofilizowany ekstrakt z liści, ostryż
długi (Curcuma longa) liofilizowany ekstrakt z kłącza, głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) liofilizowany ekstrakt z kwitnących
wierzchołków.
ILOŚĆ DLA MAKSYMALNEJ ZALECANEJ PORCJI DZIENNEJ - 2 KAPSUŁKI
Cuphenyl kompleks molekularny 244 mg
mianowany na zawartość: kwasu rozmarynowego 1,23% 3,0 mg
całkowitych flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd 1,20% 2,9 mg
zawierający:
Karczoch zwyczajny liofilizowany ekstrakt z liści 83 mg

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

https://www.homeoapteka24.pl
https://www.homeoapteka24.pl/hepa-action-advanced-30-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Pod Złotym Lwem Majewscy, Kielak spółka jawna

Wilczak 12, Poznań
+48 509 745 759

 

Rozmaryn lekarski liofilizowany ekstrakt z liści 75 mg
Ostryż długi liofilizowany ekstrakt z kłącza 45 mg
Głóg jednoszyjkowy liofilizowany ekstrakt z kwitnących wierzchołków 41 mg
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