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Allerin * 15tabl. D
 

Cena: 10,86 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 tabl.

Postać tabl.

Producent PHARMACY LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ALLERIN to suplement diety będący źródłem wapnia i kwasu foliowego oraz ekstraktu z pachnotki zwyczajnej.Składniki preparatu
ALLERIN poprawiają komfort życia osób wrażliwych na alergeny.

ALLERIN zalecany jest do suplementacji przez osoby nadwrażliwe na obecność pyłków roślin, kurzu, pyłów budowlanych, roztoczy,
sierści zwierząt, substancji pokarmowych, kosmetyków lub detergentów. Preparat polecany jest również osobom, u których występują
niedobory jonów wapnia lub kwasu foliowego w diecie. Suplement nie powoduje senności, nie obniża koncentracji, dzięki czemu może
być stosowany przez kierowców i inne osoby aktywne zawodowo.

Foliany pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (immunologicznego). Nieprawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego może być przyczyną nadmiernych reakcji organizmu w odpowiedzi na obecność pyłków roślin, kurzu, pyłów
budowlanych, roztoczy, sierści zwierząt, substancji pokarmowych, kosmetyków lub detergentów. Foliany pomagają również w
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Dodatkowo foliany pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych oraz przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Skład:
wapń (węglan wapnia), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), suchy ekstrakt z pachnotki zwyczajnej (Perilla frutescens),
skrobia ziemniaczana, substancja przeciwzbrylająca (sól magnezowa kwasu tłuszczowego - stearynian magnezu), substancja
utrzymująca wilgoć (dwutlenek krzemu), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy)

1 tabletka zawiera:
Suchy ekstrakt z pachnotki zwyczajnej (Perilla frutescens) 150 mg - brak ZDS
Wapń (węglan wapnia) 120 mg (15% ZDS*)
Kwas foliowy (folicum acidum) 400 mcg (200% ZDS*)
*ZDS - zalecane dzienne spożycie

Dawkowanie:
Zaleca się stosować 1 tabletkę dziennie.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Przeciwwskazania:
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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