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Comar, tabl., 30 szt
 

Cena: 5,17 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent PHARMACY LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

COMAR w tabletkach uzupełnia dietę w witaminę B1 oraz wyciąg z pachnotki zwyczajnej. Zalecany jest do suplementacji w okresie
aktywności komarów, meszek i kleszczy. Preparat szczególnie polecany jest dla osób, których organizm wykazuje nadwrażliwość na
ślinę owadów.

Witaminy z grupy B, do których należy tiamina nie są magazynowane w organizmie, należy je systematycznie dostarczać wraz z dietą.
Organizm łatwo pozbywa się nadmiaru tiaminy usuwając ją wraz z potem i moczem. Usuwane przez organizm nadwyżki
niezsyntetyzowanej witaminy B1 powodują specyficzny zapach skóry, nieznacznie tylko wyczuwalny dla człowieka, ale ograniczający
zainteresowanie owadów odkrytymi częściami ciała.Ochrona przed owadami jest szczególnie istotna dla osób, u których po ukłuciu
występują bąble i swędzenie skóry - jest to reakcja na substancje drażniące i toksyny znajdujące się w ślinie owadów. Suplementacja
preparatu COMAR pomaga redukować ilość ukąszeń i chroni przed ich skutkami.

Skład:
celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), suchy ekstrakt z pachotki zwyczajnej (Perilla frutescens), skrobia ziemniaczana
(substancja wypełniająca), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek
krzemu (substancja antystatyczna)

1 tabletka zawiera:
Suchy ekstrakt z pachotki zwyczajnej (Perilla frutescens) 50 mg* (200 mg zawarte w postaci ekstraktu)
Witamina B1 (Chlorowodorek tiaminy) 1,4 mg (127% ZDS)
* nieustalone ZDS
ZDS - zalecane dzienne spożycie

Dawkowanie:
W okresie wylęgu komarów, meszek i kleszczy zalecane jest systematyczne stosowanie 1-2 tabletek dziennie.Najlepiej na około godzinę
przed planowanym wyjściem na świeże powietrze. Organizm potrzebuje około 2 tygodni na odnowienie zapasów tiaminy, co jest
kluczowe dla umożliwienia wydalania jej nadmiaru przez skórę.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Przeciwwskazania:
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Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki. Nie jest wskazane przyjmowanie preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Preparat powoduje specyficzny zapach skóry i moczu.

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