
Hepafemin Plus
Suplement diety
30 tabletek + 10 gratis

Hepafemin Plus to suplement diety zawierający składniki wspomagające utrzymanie zdrowej
wątroby oraz zachowanie prawidłowej masy ciała i prawidłowego trawienia.

 Cholina naturalnie występująca w organizmie wspomaga funkcjonowanie wątroby oraz
bierze udział w prawidłowym metabolizmie tłuszczów.

 Ziele karczocha przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu
pokarmowego,  pomaga przy  niestrawności,  stymuluje  wydzielanie soków trawiennych,
wspomaga detoksykację.

 Korzeń cykorii wspomaga trawienie i pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby.
 Ostryż długi wyciąg z ostryżu długiego (kurkuma) zapobiega gromadzeniu się tłuszczu.
 Mate pochodząca z liści ostrokrzewu paragwajskiego przyczynia się do rozkładu lipidów i

pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.
 Kopru włoski wspiera trawienie i eliminację nadmiaru gazów.

Składniki:  Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; L-asparaginian L-ornityny; ekstrakt z
kopru włoskiego; cholina; ekstrakt z karczocha; ekstrakt z liści ostrokrzewu paragwajskiego; ekstrakt
z korzenia cykorii;  ekstrakt  z  ostryżu długiego;  substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu,
dwutlenek krzemu.

Składniki 6 tabletek

L-aspargainian L-ornityny 600 mg

Ekstrakt z owoców kopru włoskiego DER 5:1 240 mg

Cholina 210 mg

Ekstrakt z ziela karczocha DER 6:1 150 mg

Ekstrakt z liści ostrokrzewu paragwajskiego 150 mg

Ekstrakt z korzenia cykorii 60 mg

Ekstrakt z ostryżu długiego 60 mg

Przeznaczenie: preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Zalecane spożycie: 2 tabletki 3 razy dziennie po posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia 
porcji w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Ostrzeżenia: w okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy 
skonsultować się z lekarzem.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób 
niedostępny dla małych dzieci.



Masa netto: 18,4g (40 tabletek po 460 mg). 
Opakowanie zawiera 4 blistry po 10 tabletek.

Producent:
ALG Pharma Sp. z o.o. 
ul. Kasprzaka 31
01-234 Warszawa
www.algpharma.pl
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