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Czosnek Forte bezzapach.Naturell 90 kaps.
 

Cena: 22,13 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: USP

ILOŚĆ: 90 kapsułek

 

OPIS:

Czosnek Forte bezzapachowy to suplement diety, wspomagający odporność oraz właściwy poziom cholesterolu.

 

ZASTOSOWANIE:

Naturell Czosnek forte bezzapachowy zawiera ekstrakt z czosnku pospolitego. Już od kilku tysięcy lat obok walorów smakowych
czosnku pospolitego doceniano jego właściwości wspomagające naturalny system odpornościowy organizmu. Surowcem stosowanym
do produkcji preparatów jest cebula czosnku. W świeżych, nieuszkodzonych ząbkach czosnku znajduje się alliina, z której w trakcie
uszkadzania tkanek czosnku powstaje substancja biologicznie czynna - allicyna. Dzięki niej spożywanie czosnku przyczynia się do
utrzymania prawidłowego funkcjonowania organizmu. Allicyna nadaje także specyficzny smak i zapach, który często zniechęca do
codziennego przyjmowania czosnku.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli 1-2 kapsułki dziennie, dzieci powyżej 6 roku życia 1 kapsułka dziennie. Najlepiej stosować w trakcie posiłku, popijając dużą ilością
wody.

 

SKŁAD:

Olej roślinny: rafinowany olej sojowy; żelatyna; substancje żelujące: glicerol, dwutlenek krzemu; bezzapachowy ekstrakt z czosnku;
witamina D (cholekalcyferol).

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek składnik preparatu. 

Preparat nie może być stosowany przez osoby o obniżonym ciśnieniu krwi, cierpiące na ostry nieżyt żołądka i jelit oraz ciężkie choroby
wątroby. 

Kobiety w ciąży i matki karmiące, osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe oraz osoby po zabiegach operacyjnych stosowanie
preparatu powinny skonsultować z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

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

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej i w suchym
miejscu.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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