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Cholispar 30 sasz.
 

Cena: 44,17 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.do sp.rozt.doust.

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Działanie Preparat zawiera związek dwóch aminokwasów, czyli ornityny oraz kwasu asparaginowego w postaci L-asparaginianu L-
ornityny. Aminokwasy te biorą udział w cyklu mocznikowym – przemianach metabolicznych, które zachodzą m.in. w wątrobie.
Suplement diety Cholispar oprócz L-asparaginianu L-ornityny zawiera także cholinę, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie wątroby,
jak również wspomaga utrzymanie odpowiedniego metabolizmu tłuszczów oraz homocysteiny. Zastosowanie Suplement diety
Cholispar proszek do sporządzania roztworu doustnego przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w cholinę i L-
asparginian L-ornityny, czyli składniki wspierające utrzymanie prawidłowego funkcjonowania wątroby i wspomagające proces
metabolizmu tłuszczów. Informacje dodatkowe Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i
zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Należy chronić przed
działaniem wilgoci i światła. W przypadku pojawienia się objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie preparatu oraz
skonsultować się z lekarzem. W przypadku kobiet w ciąży oraz matek karmiących, a także osób z zaburzeniami czynności nerek
możliwość zastosowania preparatu należy najpierw skonsultować z lekarzem. Ze względu na zawartość sacharozy (3g – 0,3 jednostek
chlebowych w jednej saszetce) osoby chorujące na cukrzycę i stosujące leki przeciwcukrzycowe również powinny poradzić się lekarza
przed przyjęciem suplementu. Przeciwwskazania Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie
stosować u osób z ciężką niewydolnością nerek. Sposób użycia Zalecana dzienna porcja: jedna saszetka. Zawartość saszetki należy
rozpuścić w 1/2-1 szklance wody. Proszek należy dokładnie rozmieszać aż do całkowitego rozpuszczenia, powstająca zawiesina jest
naturalnym procesem. Napój należy wypić bezpośrednio po przygotowaniu. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
 Składniki Sacharoza, L-asparaginian L-ornityny, dwuwinian choliny (cholina), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu. 
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