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 Produktová informace – Proliver cardio – doplněk stravy  

Proliver cardio 
doplněk stravy 

 
Obsahuje kofein (1 mg/3 tablety) - není vhodné pro děti a těhotné ženy. 

Játra1,2,3 a cholesterol3,4 
60 tablet 

 
Podpora srdce6 
Zdravá játra1,2,3 

Podpora pročištění3 
 

složky produktu podporují5,6: 
cévy 

krevní oběh 
zdravé srdce 

správnou činnost srdce 

 3 tablety 6 tablet 

L-ornitin L-aspartát 300 mg 600 mg 

Cholin 60 mg 120 mg 

Extrakt ze zeleného čaje 50 mg 100 mg 

Extrakt z listů artyčoku zeleninového  75 mg 150 mg 

Extrakt z kořene čekanky obecné 34,5 mg 69 mg 

Extrakt z listů cesmíny paraguayské, z toho:          

kofein 

25 mg 

1 mg 

50 mg 

2 mg 

Extrakt z plodů hlohu obecného 30 mg 60 mg 

Extrakt z kurkumy dlouhé 40 mg 80 mg 

Hmotnost: 40,79 g 
 
Složky doplňku stravy podporují: 
• správné fungování jater1,2 
• normální trávení2,3 
• udržení normální hladiny cholesterolu v krvi3,4 

 
1Cholin: Je to složka přirozeně se vyskytující v těle. Je součástí fosfolipidů, které tvoří buněčnou 
membránu každé živé buňky. Cholin přispívá k udržení normální činnosti jater (při denní dávce 
min. 5 tablet). 
2Extrakt z kořene čekanky a extrakt z kurkumy: Podporují správné trávení a přispívají k normální 
činnosti jater. 
3Extrakt z listů artyčoku: Přispívá k normálnímu trávení a fungování střev, podporuje pročištění, 
vylučování trávicích šťáv a pomáhá udržovat zdravá játra. Přispívá ke střevní pohodě. Pomáhá 
udržovat normální hladinu cholesterolu v krvi. 
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4Extrakt ze zeleného čaje: Pomáhá udržovat normální hladinu cholesterolu v krvi. 
5Extrakt z listů cesmíny paraguayské (yerba maté): Podporuje normální fungování srdce a cév. 
Má stimulující vlastnosti. 
6Extrakt z plodů hlohu obecného: Podporuje správné fungování kardiovaskulárního systému          
a normální krevní oběh. 
 
Doporučené denní dávkování: Dospělí: 1-2 tablety 3x denně. Tablety zapijte vodou. Produkt          
se má užívat po jídle. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou 
pestré stravy. Vyvážená, pestrá strava a zdravý životní styl jsou důležité. 
Upozornění: Neužívejte při alergii na kteroukoli složku produktu. Produkt není vhodný pro děti       
a mladistvé a těhotné ženy. Neužívejte s jinými přípravky obsahujícími kofein nebo s jinými 
složkami s podobnými účinky. Košenilová červeň A může mít nepříznivý vliv na aktivitu                    
a pozornost dětí. 
Složení: plnidlo: celulosa; L-ornitin L-aspartát; plnidlo: vápenaté soli kyseliny fosforečné; cholin 
tartrát; lešticí látka: hydroxypropylmethylcelulosa; extrakt z listů artyčoku zeleninového Cynara 
scolymus; extrakt ze zeleného čaje Camellia sinensis; lešticí látka: hořečnaté soli mastných kyselin; 
extrakt z  kurkumy dlouhé Curcuma longa; extrakt z kořene čekanky obecné Cichorium intybus; 
extrakt z plodů hlohu obecného Crataegus laevigata; extrakt z listů cesmíny paraguayské (yerba 
maté) Ilex paraguarensis; protispékavé činidlo: oxid křemičitý; lešticí látka: 
hydroxypropylcelulosa; barvivo: karmínová a košenilová červeň A; lešticí látky: bílý včelí vosk                          
a karnaubský vosk. 
Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem a vlhkostí. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Vyrobeno v EU pro Aflofarm Czech Republic s.r.o. 
 
Distributor: 
Aflofarm Czech Republic s.r.o. 
Vinohradská 33/89 
120 00 Praha–Vinohrady 
Česká republika 
office@aflofarm.cz 
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