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Alitol kaps. 0,27 g 48 kaps.
 

Cena: 13,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,27 g

Opakowanie 48 kaps.

Postać kaps.

Producent KRKA D.D. NOVO MESTO

Substancja
czynna

Allii sativi extractum fluidum

Opis produktu
 

ALITOL
Suplement diety kapsułki 270 mg olejowego ekstraktu z czosnku.

Skład:
Olejowy ekstrakt czosnku (Allii sativi), składniki kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgotność(glicerol), substancje słodzące
(sorbitol, mannitol),skrobia modyfikowana kukurydziana, olej rzepakowy.

Właściwości:
Czosnek zawiera w swym składzie potas, fosfor, wapń, znaczne ilości witaminy C i witamin z grupy B oraz białko, które mają pozytywny
wpływ na organizm człowieka.
Systematyczne przyjmowanie czosnku łagodzi objawy infekcji górnych dróg oddechowych, zwiększa odporność na zakażenia wirusowe
i bakteryjne(grypa lub zakażenia paragrypowe, zapalenie gardła i zapalenie oskrzeli),co jest szczególnie ważne w okresie obniżonej
odporności organizmu, w stanach osłabienia i wyczerpania.

Kapsułki Alitol zawierają olejowy wyciąg z czosnku, który zapewnia stabilność i stałą zawartość substancji czynnych. Substancje czynne
uwalniane są z kapsułek dopiero w jelitach, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu po ich zażyciu.

Alitol może być stosowany jako uzupełnienie diety i wykorzystywany:

pomocniczo dla zwiększenia odporności organizmu na bakterie,wirusy i grzyby,
profilaktycznie w stanach osłabienia i wyczerpania organizmu.

Stosowanie:
Zaleca się stosowanie 1 do 2 kapsułek 3 razy dziennie podczas lub po posiłku.
ZDS (Zalecane Dzienne Spożycie): od 0,81 g do 1,62 g olejowego ekstraktu z czosnku.
Kapsułki należy zażywać popijając płynem.Kapsułki można stosować przez dłuższy okres czasu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
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Przechowywać w temperaturze do 25ºC. Chronić przed wilgocią i światłem.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie:
48 kapsułek elastycznych.
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