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Sambucol Extra Strong, kapsułki dla dorosłych, 30 szt. +
GRATIS Audiobook
 

Cena: 38,38 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps. (2x15)

Postać kaps.

Producent SEQUOIA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Sambucol Extra Strong, kapsułki dla dorosłych, 30 szt.

Sambucol Extra Strong - kapsułki dla dorosłych

Skład
maltodekstryna, liofilizat ekstraktu z owoców czarnego bzu, kwas L-askorbinowy (witamina C), siarczan cynku, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (stearynian magnezu), żelatyna, barwniki: eytrozyna, indygotyna.

Masa netto
14,85 g

Właściwości
Korzystne dla zdrowia właściwości ekstraktu z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra) znane są od pokoleń. Ekstrakt z owoców
czarnego bzu ma korzystny wpływ na organizm w stanach zwiększonego ryzyka infekcji wirusowej. Pomaga złagodzić przeziębienie i
kaszel. Wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne, wspomagając naturalne funkcje układu odpornościowego. Aby zachować
korzystne właściwości czarnego bzu konieczne jest ich umiejętne przetworzenie i podanie w odpowiedniej formie.

Witamina C i cynk dodatkowo pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Sambucol Extra Strong kapsułki dla dorosłych zawiera standaryzowany ekstrakt z owoców czarnego bzu w postaci skoncentrowanego
liofilizatu. Ekstrakt zawarty w preparacie Sambucol pozyskiwany jest unikalną metodą opracowaną we współpracy ze światowymi
naukowcami i wirusologami. Sambucol zawiera kompozycję flawonoidów o kontrolowanej zawartości antocyjanów, która wykazuje
pozytywne dla zdrowia właściwości owoców czarnego bzu.
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Sambucol zawiera Antivirin® - aktywny składnik wyizolowany z owoców czarnego bzu, który wspomaga organizm w stanach
zwiększonego ryzyka infekcji wirusowej.

Przeznaczenie
Sambucol jest wskazany do postępowania dietetycznego w stanach grypy przeziębienia oraz w profilaktyce grypy w celu wspomagania
naturalnych funkcji układu immunologicznego. Podawanie preparatu Sambucol zaleca się również w okresach zwiększonego ryzyka
infekcji.

Produkt przeznaczony dla dorosłych.

Sposób użycia
Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Zalecana porcja do spożycia:

w stanach grypy i przeziębienia: 2 kapsułki 2-3 razy dziennie;
w celu wzmocnienia organizmu w okresach zwiększonego ryzyka infekcji: 1 kapsułka dziennie.
W zależności od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję do dziennego spożycia.
Kobiety w ciąży karmiące piersią nie powinny przyjmować preparatu bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Sposób użycia:
Kapsułki należy połknąć i popić wodą. Nie należy rozgryzać kapsułek.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

