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Guard-your-liver 30 cps TEALIA

Descriere:

Formula avansata pentru sustinerea functiei de regenerare hepatica, cu continut inalt de fosfolipide
esentiale, 900 mg per administrare, oferind min. 270 mg fosfatidilcolina, component predominat al
membranei celulare, si 100 mg silimarina, antioxidant natural. Capsula gelatinoasa moale: asigura
livrarea tintita a compusilor activi la nivelul celulei hepatice.

Formulă complexă alcătuită din plante şi fosfolipide. Asocierea dintre silimarină cu fosfatidilcolină
oferă biodisponibilitate crescută, cu rol in protecţia şi funcţionarea normală a ficatului*. Silimarina
susţine digestia şi purificarea/ detoxifierea organismului.

Ingrediente:

Lecitină (din soia)  900 mg
Fosfatidilcolină  270 mg
Fosfolipide  630 mg
Ulei extravirgin de Măsline (Olea europaea)  275 mg
Milk Thistle (extract din fructe de Armurariu [Silybum marianum], garantat 80% silimarină și 30%
silibină) 125 mg

efectul benefic se obţine în condiţiile unui consum zilnic de minim 1000 mg de fosfolipide.

Mod de utilizare: 1-2 capsule/zi, la masă, cu 200 ml apă sau conform recomandării consultantului de
specialitate. După desigilare produsul poate fi utilizat pănă a sfărşitui perioadei de valabilitate
inscrisă pe ambalaj.

Contraindicaţii: Utilizarea de către persoanele sub 14 ani, femeile însărcinate, care doresc să
rămână insărcinate sau care alăptează, persoanele cu alergii la soia, la plante din familia Asteraceae
sau la oricare dintre componente sau care folosesc medicaţie alopată, se poate face doar la
recomandarea consultantului de specialitate.
Atenţie:A nu se lăsa la indernăna şi la vederea copiilor. A se păstra in ambalajul original, bine inchis
la loc uscat, ferit de razele soarelui. A nu se păstra la o temperatură de peste 25°C. Suplimentele
alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. A nu se depăşi
doza recomandată pentru consumul zilnic! Deoarece produsul include ingrediente provenite din
surse naturale, pot exista variaţii privind culoarea, mirosul sau aspectul de la un lot la altul. A nu se
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folosi dacă sigiliul de siguranţă este deterioratsau lipseşte.

Efecte secundare: Nu s-au evidenţiat la dozele prescrise.

Valabilitate: A se consuma de preferinţă Inainte de: vezi pe ambalaj.

Lot: vezi pe spatele ambalajului.

Prezentare: flacon cu 30 capsule gelatinoase moi
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