
Suplement diety ESSEREGEN MAX to nowoczesna kombinacja składników: fosfolipidów z lecytyny sojowej, ekstraktu z liści karczocha, L- asparaginianu L-ornityny oraz 
witamin B2 i B6.

Wyciąg z liści karczocha zawarty w ESSEREGEN MAX wspomaga:

• pracę wątroby,
• procesy trawienne,
• prawidłowe funkcjonowanie jelit.

Zawarte w preparacie witaminy B2 i B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. 

Składniki:
lecytyna sojowa zawierająca min. 65% fosfolipidów, żelatyna wołowa, L-asparaginian L-ornityny, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, olej sojowy, ekstrakt wodny z 
liści karczocha Cynara scolymus L. DER 6:1, standaryzowany na 5% cynaryny, woda, substancja glazurująca - wosk pszczeli, barwnik - tlenki i wodorotlenki żelaza, 
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), rybo�awina (witamina B2), substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu. 

Zalecana dzienna porcja do spożycia:
1 kapsułka dwa razy dziennie. Kapsułkę należy połknąć popijając wodą.

Porcja dzienna zawiera:

Środki ostrożności i ostrzeżenia:
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu diety. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem produktu powinny 
skonsultować się z lekarzem. Suplement diety nie jest przeznaczony dla dzieci. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przechowywanie:  
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze poniżej 25oC. Data minimalnej trwałości znajduje się z boku opakowania.

Zawartość opakowania:
40 kapsułek miękkich

Ilość netto: 
31,98 g

Wyprodukowano dla: 

Nexon Pharm Sp. z o.o
ul. Chełmżyńska 249,
04-458 Warszawa                                                                 

Ulotka informacyjna

Lecytyna sojowa
w tym min. 65% fosfolipidów

Ekstrakt wodny z liści karczocha,
DER 6:1
w tym 5% cynaryny

L-asparaginian L-ornityny

Witamina B2

Witamina B6
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Data opracowania ulotki informacyjnej: 01/2018

*RWS – Referencja wartość spożycia
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