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SOLGAR, Imbir lekarski, 60 kapsułek
 

Cena: 61,99 zł

Opis słownikowy

Marka Solgar

Postać kapsułki

Producent Solgar

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Informacje podstawowe SOLGAR, Imbir lekarski, 60 kapsułek

Imbir jest popularną rośliną stosowaną od tysięcy lat ze względu na jego właściwości. Imbir wspomaga organizm w radzeniu sobie z
reakcją zapalną, może sprzyjać równowadze hormonów regulujących stany zapalne (prostaglandyn), wspomaga funkcjonowanie układu
odpornościowego, przyczynia się do utrzymania zdrowia naczyń krwionośnych, pomaga w utrzymaniu zdrowego serca oraz przyczynia
się do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego.

Jest także stosowany przez osoby, które odczuwają dyskomfort podczas korzystania z pojazdów czy podróżowania samolotem. Imbir
może łagodzić te objawy. Ponadto pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi, a spożywany w odpowiedniej ilości
przyczynia się do zwiększenia energii i może zwiększać odporność na zmęczenie.

Starannie opracowany produkt firmy Solgar zawiera także PhytO2X® – mieszaninę naturalnie występujących przeciwutleniaczy
(naturalny beta karoten, kwas L-askrobinowy). Ma on na celu zachowanie świeżości składników aktywnych.

Szanując potrzeby odbiorców Solgar dotrzymuje najwyższej staranności, by dostarczać wysokiej jakości produkty spełniające
wymagania wegan i wegetarian. Opracowany w nowoczesnym laboratorium standaryzowany ekstrakt chroniony jest specjalną
kapsułką roślinną. Żaden z użytych składników kapsułki (substancje wypełniające i przeciwzbrylające) nie jest pochodzenia
zwierzęcego.

Skład SOLGAR, Imbir lekarski, 60 kapsułek

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera:
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Standaryzowany ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego (15 mg (5%) gingeroli imbiru) – 300 mg

Sproszkowane kłącze imbiru lekarskiego – 150 mg

Składniki:

standaryzowany ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego, maltodekstryna, sproszkowane kłącze imbiru lekarskiego, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancje wypełniające: hydroksypropyloceluloza,
celuloza; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, przeciwutleniacze: beta karoten i kwas
askorbinowy (sproszkowana mieszanina*)

*PhytO2X® jest specjalną mieszaniną występujących w naturze przeciwutleniaczy, której celem jest zachowanie świeżości składników.

Dawkowanie SOLGAR, Imbir lekarski, 60 kapsułek

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe jedna (1) kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według wskazań
lekarza. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie jest substytutem zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta oraz zdrowy styl życia są ważne.

Przeciwwskazania SOLGAR, Imbir lekarski, 60 kapsułek

Nie stosować jednocześnie z produktami roślinnymi, które mogą zakłócać normalne krzepnięcie krwi, takimi jak czosnek, żeń-szeń czy
miłorząb japoński. Nie stosować przed zabiegami lub operacjami.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe SOLGAR, Imbir lekarski, 60 kapsułek

Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera: pszenicy, produktów mlecznych, soi, drożdży, sztucznych substancji przedłużających trwałość, substancji słodzących,
aromatów i barwników.
Bardzo niska zawartość sodu.
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