Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem preparatu.
Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

SPIS TREŚCI ULOTKI:
1. Co to jest preparat LIVEX 4TE i w jakim celu się go
stosuje
2. Zanim zastosujesz preparat LIVEX 4TE
3. Jak stosować preparat LIVEX 4TE
4. Przechowywanie preparatu LIVEX 4TE
5. Inne informacje

SKŁADNIKI:
Substancje czynne
Lecytyna sojowa (97% fosfolipidów,
w tym min. 20% fosfatydylocholiny)
Wyciąg z ziela karczocha
(Cynara scolymus L.)
Ekstrakt z ostropestu plamistego
(Silybum marianum L.)
Wyciąg z ostryżu długiego
(Curcuma longa L.)
Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny witamina PP)
Kwas pantotenowy (witamina B5)
Witamina B6
Ryboflawina (witamina B2)
Tiamina (witamina B1)

Zawartość
Zawartość
w 4 kapsułkach
w 1 kapsułce/
(dzienna porcja)/ RWS*
RWS*

150 mg

600 mg

70 mg

280 mg

62,5 mg

250 mg

15 mg

60 mg

2,40 mg/ 15%
0,9 mg/ 15%
0,21 mg/ 15%
0,21 mg/ 15%
0,165 mg / 15%

9,6 mg/ 60%
3,6 mg/ 60%
0,84 mg/ 60%
0,84 mg/ 60%
0,66 mg/ 60%

*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia
Składniki: Lecytyna sojowa; żelatyna wieprzowa;
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna;
wyciąg z ziela karczocha (Cynara scolymus L.); ekstrakt
z ostropestu plamistego (Sylibum marianum L.); substancjaprzeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; wyciąg z ostryżu długiego (Curcuma
longa L.); substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu; amid kwasu nikotynowego; D-pantotenian
wapnia; barwnik: dwutlenek tytanu; chlorowodorek
pirydoksyny; ryboflawina; chlorowodorek tiaminy.

1. Co to jest preparat LIVEX 4TE i w jakim
celu się go stosuje
LIVEX 4TE to preparat zawierający aż 4 składniki
aktywne lecytyna sojowa (fosfolipidy), wyciąg z ziela
karczocha, ekstrakt z ostropestu plamistego i wyciąg
z ostryżu długiego tworzące unikalny 4 Liv Complex
wzbogacony w witaminy.
• Fosfolipidy wchodzące w skład lecytyny sojowej są
składnikiem
budulcowym
błon
komórkowych
organizmu (1).
• Wyciąg z ziela karczocha - wspomaga prawidłowe
procesy trawienne (2).
• Ekstrakt z ostropestu plamistego - sprzyja utrzymaniu zdrowej wątroby (3).
• Wyciąg z ostryżu długiego - wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie wątroby.
Witaminy: tiamina, ryboflawina, witamina B6, niacyna
i kwas pantotenowy przyczyniają się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego.
LIVEX 4TE stosowany jest dla zachowania zdrowej
wątroby oraz wspomagania prawidłowego procesu
trawienia.

2. Zanim zastosujesz preparat LIVEX 4TE
Preparatu LIVEX 4TE nie należy stosować w przypadku
alergii (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników
preparatu.
3. Jak stosować preparat LIVEX 4TE
2 razy dziennie po 2 kapsułki. Nie należy przekraczać
zalecanej dziennej porcji do spożycia.
4. Przechowywanie preparatu LIVEX 4TE
Przechowywać w temperaturze do 25°C, w miejscu
suchym oraz niedostępnym i niewidocznym dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.
5. Inne informacje
Suplement diety. Nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony
sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

WYTWÓRCA:
Genexo Sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 26
01-510 Warszawa
Tel. +48 22 839 11 99
www.genexo.pl
Infolinia: 801 808 818 (całkowity koszt połączenia
w cenie 1 impulsu według taryfy operatora)
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Piśmiennictwo:

Prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługa
maszyn.
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