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OLIMP, Garlicin, 30 kapsułek
 

Cena: 14,82 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Suplement diety zawierający wysokoskoncentrowany, bezwonny ekstrakt z cebul czosnku pospolitego, mianowany na zawartość
najważniejszego składnika pokarmowego czosnku – allicyny.

Badania naukowe udowodniły, że czosnek:
wpływa na właściwe funkcjonowanie serca i układu krążenia, przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu i lipidów
we krwi
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu systemu odpornościowego.
może przyczyniać się do utrzymania równowagi bakteryjnej układu pokarmowego oraz do obrony przed szkodliwymi mikroorganizmami
(bakterie, grzyby)

Suplementacja wysokojakościowych, bezwonnych ekstraktów z cebul czosnku pospolitego jest równie wartościowa, jak konsumpcja
świeżej rośliny, lecz bez pozostawiania ostrego i charakterystycznego zapachu czosnku.

Skład (1 kapsułka):
Bezzapachowy ekstrakt czosnku (2% Allicyn)..................................200 mg
w tym:
Alicyna..............................................................................................................4000 μg
Tiosulfinaty......................................................................................................7000 μg
Allina..................................................................................................................7000 μg
Gamma-glutamylocysteiny.......................................................................7600 μg

Składniki: ekstrakt czosnku*, celuloza mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, stearynian magnezu – substancja
przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik E 171).

* woń czosnku niewyczuwalna po spożyciu.
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Zastosowanie:
Preparat przeznaczony jako suplement diety dla osób dorosłych, dążących do utrzymania prawidłowych czynności układu krążenia oraz
w okresie obniżonej odporności.

Uwaga: w przypadku osób chorych na cukrzycę, kobiet w ciąży i karmiących piersią lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu, jego stosowanie należy skonsultować z lekarzem.

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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