
Fiecare capsulă conține:
Ingredient    Cantitate   %VNR* 
Fosfolipide esențiale    400 mg  **
Vitamina E    150 mg  1250
Silimarină    100 mg  **
*Valorile nutriționale de referință conform Regulamentului 1169/2011
**Valorile nutriționale nu au fost stabilite

Ingrediente: lecitină (echivalent la 400 mg fosfolipide esențiale); capsula (gelatină; glicerină; apă 
puri�cată; coloranți: dioxid de titan, Allura Red, Brilliant Blue FCF, Sunset Yellow FCF); acetat de 
DL-alfa-tocoferil; emulsi�ant: ulei de soia ra�nat; silimarină70% (extracție metanolică din fructe de 
Armurariu/Silybum marianum); agent de îngroșare: ceară de albine; agent antiaglomerant: dioxid de siliciu 
coloidal.
 
ESENTIN E conţine fosfolipide esenţiale, silimarină și vitamina E. Asocierea fosfolipidelor esențiale cu 
silimarina, în aceeași capsulă, are avantajul de a contribui la absorbţia şi biodisponibilitatea silimarinei.
Datorită proprietăților lor chimice, fosfolipidele dețin importante roluri metabolice la nivel celular, inclusiv 
la nivelul celulei hepatice. Ficatul este un organ vital ce desfășoară o multitudine de funcții, inclusiv 
transformarea produselor alimentare în energie, producerea bilei pentru digestie și eliminarea deșeurilor și 
toxinelor din �uxul sanguin.Funcţiile hepatice sunt dependente de rata schimburilor metabolice, aceasta 
�ind in�uenţată, la rândul ei, de structura fosfolipidelor membranare şi de conţinutul lor în acizi graşi.
Fosfolipidele esenţiale conţinute în ESENTIN E sunt încorporate în structura membranelor celulelor 
hepatice, îndeplinindu-și rolul de transport.

Silimarina este compusă dintr-un complex de �avonoide, alcătuit în principal din silibină, silidianină și 
silicristină. Silimarina ajută la menținerea sănătății �catului și susține potențialul detoxi�ant al �catului. 

Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Recomandări: 
Pentru funcționarea normală a �catului

Mod de utilizare: oral - câte 1 capsulă de 2 ori pe zi, după mese. Capsulele se înghit întregi, cu o cantitate 
su�cientă de lichid.

 Atenționări:
- Suplimentele alimentare nu înlocuiesc un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos
- A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici
- A se consuma de preferință înainte de sfârșitul datei de expirare înscrisă pe ambalaj
- Produsul conține ingrediente derivate din soia, �ind contraindicat persoanelor alergice la soia
- Coloranții Sunset Yellow și Allura Red pot afecta negativ activitatea copiilor și atenția acestora

Păstrare:
- A se păstra la temperaturi sub 250C
- A se feri de lumină și umezeală

Forma de prezentare: cutie cu 2 blistere a câte 15 capsule moi.

Noti�cat la SNPMAPS nr.: AA 13883/20.07.2020

Producător:
Geltec Pvt. Ltd.
Deonar, Sion - Trombay Road
Mumbai - 400 088, India.

Importator și deținător noti�care:
Ascendis Welness SRL
Calea Floreasca, nr. 169
Sector 1, București, România
o�ce@sunwavepharma.com

SUPLIMENT ALIMENTAR
30 CAPSULE MOI

ESENTIN

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII ACCESAȚI
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