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Liver health 90 cps GNC

Suport hepatic: furnizeaza un amestec
specializat de ingrediente cheie pentru a facilita
transportul lipidelor si metabolismul, impreuna
cu Silimarina, care are proprietati antioxidante
si sustine functionarea sanatoasa a ficatului.

Amestecul pentru metabolism si transportul nutrientilor: contine vitamine din complexul
B,plus colina si betaina, vitamina B-6, B-12 si acid folic, care sunt necesare ficatului pentru
a ajuta metabolismul si transportul nutrientilor. Cu forme premium, extrem de absorbabile,
de vitamina B-6 si acid folic, impreuna cu betaina (un aminoacid important), aceasta formula
asigura cea mai mare calitate a nutrientilor implicati in reactii importante pentru sanatatea
ficatului.

Suportul antioxidant: contine un amestec de antioxidanti puternici pentru a reduce efectele
deteriorarii celulare. Acidul alfa-lipoic sustine regenerarea altor antioxidanti din corp, iar
CoQ-10 functioneaza ca un important antioxidant pe care corpul este, de asemenea, capabil
sa il recicleze si reutilizeze. N-acetil-L-cisteina asigura disponibilitatea glutationului.
Seleniul este un mineral esential care contribuie la producerea enzimelor cu efect
antioxidant in corp. Atat vitamina C, cat si forma de turmeric, studiata clinic, sunt adaugate
pentru suport suplimentar.

Setria® Glutathione este o tripeptida formata din trei aminoacizi: acid glutamic, cisteina si
glicina. Se gaseste in concentratii diferite in toate celulele, tesuturile, fuidele biologice si
sistemul de organe si este recunoscut ca find unul dintre cei mai puternici si importanti
antioxidanti intracelulari ai organismului.

Beneficii:

Ingrediente studiate clinic;
Solutii pentru sanatatea hepatica si cardiovasculara, dezvoltate stiintific;
Sprijina procesul de detoxificare naturala a ficatului;
Protejeaza celulele hepatice de actiunea radicalilor liberi;
Ofera suport pentru activitatea sanatoasa a enzimelor hepatice si pentru metabolismul
nutrientilor.

Atentionari: A se consulta un medic specialist inainte de a consuma acest produs in caz de
sarcina, alaptare, daca urmati un tratament medicamentos sau suferiti de o afectiune
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medicala. Intrerupeti administrarea cu doua saptamani inaintea oricarei interventii
chirurgicale. Produsul este un supliment alimentar si nu trebuie sa inlocuiasca o dieta
variata si echilibrata si un stil de viata sanatos. A nu se lasa la indemana s la vederea
copiilor mici. A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic.


