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SOLGAR IMBIR LEKARSKI, 60 kapsułek
 

Cena: 71,43 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR IMBIR LEKARSKI, 60 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

Nie wszyscy wiedzą, że powszechnie lubiany i często stosowany w kuchni imbir to nie tylko aromatyczna przyprawa, ale także naturalny
środek na różne dolegliwości żołądkowe oraz objawy infekcji grypowej.

Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera:
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.

**Działanie:**

Od tysięcy lat imbir jest popularnym środkiem oddziałującym na organizm człowieka. Dzięki współczesnym badaniom naukowym
wiadomo, że 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
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krwionośnych, pomaga w utrzymaniu zdrowego serca oraz przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego.
Jest także stosowany przez osoby, które odczuwają dyskomfort (wymioty, zawroty głowy) podczas korzystania z pojazdów czy
podróżowania samolotem. Imbir może łagodzić te objawy. Ponadto pomaga w utrzymaniu ruchomości stawów, wspomaga prawidłowe
funkcje dróg oddechowych, 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.

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe 1 kapsułka, najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować wedle zaleceń
lekarza.

**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o. 
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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