
 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
 

MOLKUR 90 KAPSUŁEK
 

cena: 128,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Mito-Pharma

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

MOLKUR zawiera w swoim składzie sproszkowany koncentrat serwatki oraz mleczan wapnia.
Preparat został wyprodukowany na podstawie oryginalnej i opatentowanej receptury dr Sandersa.
Tradycyjna receptura preparatu oraz jego naturalne działanie oparte jest na ponad 90-letnim doświadczeniu stosowania.
Centralnym miejscem działania MOLKUR® Kapsułki jest śluzówka układu trawiennego, żołądka i jelit.

Działanie:

przyczynia się w naturalny sposób do prawidłowego funkcjonowania układu trawienia
wspiera tworzenie prawidłowej mikroflory jelit
aktywuje układ odpornościowy u dzieci i dorosłych
wspiera przemiany metabolizmu komórkowego śluzówek
niweluje nadaktywność immunologiczną ( tak jak w przypadku alergii) oraz podnosi aktywność immunologiczną ( tak jak w przypadku
infekcji)
obniża ryzyko stanów zapalnych
zwiększa przyswajalność mikroelementów
wspiera ruchliwość i ukrwienie jelit

Stosowanie:

Dorośli:
Należy spożywać 3 x dziennie po 1 kapsułce, podczas posiłku.
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Dzieci:
1 - 2 dziennie po 1 kapsułce.

Kapsułki powinny być przyjmowane minimum 8 tygodni.
Można je stosować również jednorazowo przez dłuższy okres czasu.
W pierwszych 1- 3 dniach stosowania mogą wystąpić gazy jelitowe, szmery żołądkowe.

Nie mogą być przyjmowane jednocześnie z mlekiem i antybiotykami tetracyklinowymi (typ. Tetracyklina).

Nie przyjmować w przypadku wysokiej nietolerancji laktozy.

Skład:

Kwas mlekowy racemiczny (racemat) – wspomaga procesy regeneracji nabłonków przewodu pokarmowego, zapobiega niestrawności,
wykazuje właściwości prebiotyczne i probiotyczne.

Witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B6, B13, B5) – są odpowiedzialne przede wszystkim za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego-
(łagodzą napięcie nerwowe, poprawiają nastrój i sprawność intelektualną).

Witamina B1 (tiamina) - wspomaga pracę układu sercowo naczyniowego, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i
funkcjonowanie metabolizmu energetycznego.

Witamina B2 (ryboflawina ) – przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego, pomaga w prawidłowym utrzymaniu błon śluzowych, w prawidłowym utrzymaniu stanu
czerwonych krwinek i metabolizmu żelaza, pomaga w utrzymaniu w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina B3 (niacyna, witamina PP) – bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, metabolizmu energetycznego,
pomaga zachować zdrową skórę.

Witamina B5 (kwas pantotenowy) – bierze udział w przemianach związanych z gospodarką energetyczną w organizmie.

Witamina B6 (pirydoksyna) – pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny. Pomaga

Witamina B13 – Reguluje funkcje trawienne.

Mineralne składniki odżywcze:

– pierwiastki śladowe (mangan, miedz, cynk, kobalt),
– minerały (żelazo, wapń, magnez, sód, potas, fosforan, siarczan)

Biokatalizatory

Podmiot odpowiedzialny:

Mito-Pharma Dorota Krawczyk
ul. Sikorskiego 22
66-400 Gorzów Wlkp
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