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NATURELL CZOSNEK forte bezzapachowy 90 kapsułek +
Poradnik Wsparcia Odporności GRATIS
 

Cena: 17,75 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
  
  
  
  Naturell Czosnekforte bezzapachowy 
  Na skróty: 
  Czy wiesz, że... Właściwości czosnku Poznaj Naturell Czosnek Forte bezzapachowy Pytania i odpowiedzi  

 

  

 

  
  
  Czy wiesz, że... 

Pradawni Słowianie uważali, że czosnek chroni przed ukąszeniami żmij. W Chinach podawany był ludziom po ciężkiej pracy, a w
starożytnym Egipcie jedli go budowniczowie piramid, żeby dodać sobie sił. Do Polski trafił w średniowieczu, od tego czasu zajmuje
istotne miejsce w polskiej kuchni i medycynie.
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  Właściwości czosnku: 
  
  
  
  
   

wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego

 

  
  
   

wpływa na zdrowie serca i naczyń krwionośnych

 

  
  
   

pomaga utrzymać prawidłowy poziomu cholesterolu

 

 

 

  Poznaj Naturell Czosnek forte bezzapachowy 
  
   

  
  

Już od kilku tysięcy lat obok walorów smakowych czosnku doceniano jego właściwości wspomagające naturalny system
odpornościowy organizmu. Preparat Naturell Czosnek forte bezzapachowy zawiera ekstrakt z czosnku pospolitego. 

 

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. To ona jest odpowiedzialna
za korzystne działanie czosnku na organizm.
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 

  Dorośli 1-2 kapsułki dziennie

Dzieci powyżej 6 roku życia 1 kapsułka dziennie

Najlepiej stosować w trakcie posiłku, popijając dużą ilością wody. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są
podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

OGRANICZENIA STOSOWANIA: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące, osoby przyjmujące
środki przeciwzakrzepowe oraz osoby po zabiegach operacyjnych stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Preparat nie
może być stosowany przez osoby o obniżonym ciśnieniu krwi, cierpiące na ostry nieżyt żołądka i jelit oraz ciężkie choroby wątroby.

  Skład: 

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

Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

       Jedna tabletkazawiera:   Dwie tabletkizawierają:
Ekstrakt z czosnku 2mg (co odpowiada 400mg czosnku) 4mg (co odpowiada 800mg czosnku)

Witamina D (cholekalcyferol) 100 j.m./2,5µg (50%*) 200 j.m./5µg (100%*)

  * procent realizacji referencyjnych wartości spożycia

 

  
  Pytania i odpowiedzi Czy czosnek może wpływać na poziom cholesterolu? 
  
Zdecydowanie tak, czosnek pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu.

W jakiej formie występuje czosnek w preparacie Naturell Czosnek forte bezzapachowy? 
  
Czosnek w preparacie Naturell Czosnek forte bezzapachowy występuje w formie alliny i enzymów czosnkowych dzięki czemu nie
ma nieprzyjemnego zapachu.  

 

   Produkty Naturell Zobacz więcej   
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  Producent: Naturell AB, Szwecja Dystrybutor: USP Zdrowie  

  
Suplement diety

 

 

 

Galeria
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