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Olimp, Głóg Premium, 30 kapsułek
 

Cena: 7,30 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Głóg Premium to suplement diety zawierający wyjątkową kompozycję składników wspierających pracę serca - wysokiej jakości ekstrakt
głogu jednoszyjkowego (Crataegus monogyna) standaryzowany na zawartość 5% flawonów, uzupełniony witaminą B1 (tiaminą).
Ekstrakt głogu jednoszyjkowego (Crataegus monogyna) standaryzowany na zawartość 5% flawonów pozyskuje się z dojrzałych,
wysuszonych owoców. Owoce głogu naturalnie zawierają związki aktywne z grupy flawonoidów oraz procyjanidyny, a także witaminy z
grupy B, A, C i związki mineralne (głównie sole potasowe). Badania naukowe potwierdzają, że ekstrakt z owoców głogu wspiera pracę
serca.
Witamina B1 (tiamina) wpływa na prawidłowe funkcjonowanie serca.

Składniki:

ekstrakt z owocu głogu jednoszyjkowego (Crataegus monogyna), maltodekstryna, substancja wypełniająca – celuloza
mikrokrystaliczna, substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek tiaminy -
witamina B1, kapsułka (składnik otoczki - żelatyna, barwnik - E 171).

Preparat przeznaczony:

jako suplement diety, dla osób dorosłych w celu wspierania prawidłowej pracy serca i układu krążenia.

Uwaga:

W przypadku kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, przed zastosowaniem preparatu zalecana jest konsultacja z lekarzem. W
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przypadku jakichkolwiek chorób czy niedomagań serca (szczególnie po wysiłku fizycznym - palpitacje, ból w mostku, zadyszka, szybkie
zmęczenie) lub innych niepokojących objawów (np.: gromadzenie się wody w organizmie szczególnie w nogach) użycie produktu należy
wcześniej skonsultować z lekarzem. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Zalecana dzienna porcja:

1 kapsułka w trakcie lub po posiłku. Kapsułkę należy popić dużą ilością wody.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Warunki przechowywania:

przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 Producent:

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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