
 
Apteka Arnika Halina Wiluk

1 Maja 86d, Czeremcha
501 517 531

 
 

Czosnek Forte, kaps., 90 szt, blistry
 

Cena: 14,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 mg

Opakowanie 90 kaps. (blistry)

Postać kaps.

Producent NATURELL POLSKA SP.Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Czosnek Forte - suplement diety 90 kaps.

Bezzapachowy ekstrakt z czosnku wzbogacony witaminą D.
Czosnek oraz witamina D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Stosowanie czosnku wspomaga:

serce,
prawidłowe krążenie krwi w naczyniach krwionośnych,
utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu.

Bezzapachowa formuła ekstraktu sprawia, że jego zażywanie nie wiąże się z powstawaniem nieprzyjemnego zapachu oddechu, a
korzystne właściwości czosnku zostają zachowane.

Skład:
Jedna kapsułka zawiera

Składniki czynne:
bezzapachowy ekstrakt z czosnku 2 mg (co odpowiada 400 mg czosnku),
witamina D (cholekalcyferol) 2,5 µg (50%*)

* - procent realizacji dziennego zalecanego spożycia

Składniki:
całkowicie rafinowany olej sojowy; żelatyna (składnik otoczki); substancja glazurująca: glicerol; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu; bezzapachowy ekstrakt z czosnku; witamina D (cholekalcyferol).

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.
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Najlepiej stosować podczas posiłku.

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

Warunki przechowywania
Przechowywać w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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