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Eliminacid 

suplement diety 

 

30 tabletek 

 

Polecany osobom z zakwaszonym organizmem. 

 

Składniki suplementu diety wspomagają: 

Eliminację produktów przemiany materii 

Kontrolowanie i utrzymanie równowagi kwasowej 

 

 

 1 tabletka zawiera 

Wyciąg z kwiatów róży stulistnej 100 mg 

Wyciąg z zielonej herbaty 100 mg 

Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego 70 mg 

Witamina E 6,6 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (55%)* 

Tiamina 1,1 mg (100%)* 

Ryboflawina 1,3 mg (93%)* 

Witamina B6 1,4 mg (100%)* 

Witamina B12 0,8 μg (32%)* 

Witamina C 39,6 mg (50%)* 

Biotyna 100 μg (200%)* 

Niacyna 11,8 mg ekwiwalentu niacyny (74%)* 

Kwas pantotenowy 6,8 mg (113%)* 

Kwas foliowy 264 μg (132%)* 

Żelazo 9,9 mg (71%)* 

Cynk 10,6 mg (106%)* 

Jod 105,8 μg (70%)* 

*% Referencyjnej  wartości spożycia 

 

Zasadniczy wpływ na zachowanie równowagi w organizmie ma zbilansowana dieta. Pewne nawyki żywieniowe 

mogą prowadzić do zakwaszenia organizmu. 
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Składniki produktu wspierają utrzymanie równowagi kwasowo - zasadowej oraz: 

 zachowanie zdrowych włosów, skóry i paznokci, 

 zachowanie prawidłowej masy ciała, 

 zachowanie zdrowych kości i chrząstek, 

 zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia, 

 zachowanie prawidłowego poziomu cholesterolu, 

 zachowanie prawidłowej pracy układu moczowego, 

 utrzymanie prawidłowych funkcji serca, żołądka i wątroby. 

 

Wyciąg z kwiatów róży stulistnej – wspiera fizjologiczne procesy eliminacji oraz pomaga utrzymać równowagę 

kwasową. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania żołądka i wątroby. Wspiera pracę układu krążenia. 

Przyczynia się do utrzymania prawidłowych właściwości krwi. 

 

Wyciąg z zielonej herbaty - przyczynia się do spalania tłuszczów. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie dróg 

moczowych oraz nerek. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu. Wspiera pracę serca. 

Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. 

 

Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego - Wspomaga naturalną detoksykację organizmu. Wspiera prawidłowe 

funkcjonowanie układu moczowego. 

 

Cynk - pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej. Przyczynia się do utrzymania zdro-

wej skóry, włosów i paznokci.  

 

Witamina C -  Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

kości i chrząstki. 

 

Foliany, kwas pantotenowy, niacyna, ryboflawina, witamina B12, witamina B6, witamina C oraz żelazo - 

przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 

 

 

Sposób użycia: 

Dorośli: 1 tabletka dziennie. 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. 
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Przeciwwskazania: 

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowa-

niem powinny skonsultować się z lekarzem. 

 

Przechowywanie: 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić od światła i wilgoci. Przecho-

wywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

 

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z kwiatów róży stulistnej, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg 

z korzenia mniszka lekarskiego, kwas L-askorbinowy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, 

mleczan żelaza (II), siarczan cynku, amid kwasu nikotynowego, substancja glazurująca: sole magnezowe kwa-

sów tłuszczowych, D-pantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, 

barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, rybo-

flawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, barwniki: indygotyna i czerń brylan-

towa PN, D-biotyna, cyjanokobalamina, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk carnauba. 

 

Nr partii: 

Najlepiej spożyć przed końcem: 

 

Producent: 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. 

ul. Partyzancka 133/151 

95-200 Pabianice 


