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Hepatic complex Naturlider ajuda a la formació de bilis ia regenerar i protegir el fetge. Hepatic complex
conté extractes vegetals, vitamines i  aminoàcids, per la qual cosa també disminueixen la fatiga i  el
cansament.

DESCRIPCIÓ

Hepatic complex Naturlider  és un complement alimentari  pretén atendre els aspectes globals de
l'individu: fisiològic, psicològic i nutricionals.

El fetge és un dels òrgans que més funcions realitza a l'organisme: intervé en el metabolisme de les
proteïnes, greixos i carbohidrats, actua com desintoxicant de substàncies com a fàrmacs i alcohol. Per
tant, mantenir una salut òptima d'aquest òrgan és crucial per aconseguir un bon estat de salut general. 

Hepatic Complex Naturlider ofereix una cura general del fetge, ja que conté una combinació d'ingredients
seleccionats que ajuden a protegir el fetge ia mantenir una funció hepàtica normal.

Conté:

Turó que contribueix a mantenir la funció hepàtica normal i al metabolisme normal dels lípids. 

Vitamina B6 i B12 que contribueixen al metabolisme energètic normal i ajuda a disminuir el cansament i
la fatiga. 

N-acetilcisteïna i Metionina, aminoàcids que ajuden a la depuració del fetge. . Les seves fulles s'han
utilitzat per les propietats digestives,  que regulen les funcions hepàtiques i biliars.  El  seu ús es
recomana especialment en cas de saturació del fetge. 

Curcuma Cursol ® (cúrcuma d'elevada biodisponibilitat), que ajuda a millorar el flux biliar. Cursol ® conté
un extracte de curcumina altament soluble (Curcuma longa L.) en una formulació patentada que involucra
emulsionants de grau alimentari que augmenten significativament la seva assimilació. El seu principi actiu
actua sobre els símptomes de totes les patologies inflamatòries, causades per nombroses malalties, entre
elles les digestives i hepàtiques. 

Extracte sec de Cardo Mariano estandarditzat al 80% de silimarina, que ajuda a protegir i reparar el
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fetge. 

Extracte sec de Desmodium: ajuda al bon funcionament hepàtic, afavorint la formació de bilis i contribuint
a regenerar i protegir el fetge. 

Glutation reduït: que ajuda a protegir el fetge. 

Inositol: afavoreix la mobilització dels greixos del fetge.
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