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SAMBUCOL EXTRA STRONG, 30 KAPSUŁEK
 

cena: 34,50 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent PharmaCare

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Ekstrakt z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra):

ma korzystny wpływ na organizm w stanach zwiększonego ryzyka infekcji wirusowej,
pomaga złagodzić przeziębienie i kaszel,
wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne,
wspomagając naturalne funkcje układu odpornościowego.

Witamina C i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Sambucol Extra Strong kapsułki dla dorosłych zawiera standaryzowany ekstrakt z owoców czarnego bzu w postaci skoncentrowanego
liofilizatu. Ekstrakt zawarty w preparacie Sambucol pozyskiwany jest unikalną metodą opracowaną we współpracy ze światowymi
naukowcami i wirusologami. Sambucol zawiera kompozycję flawonoidów o kontrolowanej zawartości antocyjanów, która wykazuje
pozytywne dla zdrowia właściwości owoców czarnego bzu. Sambucol zawiera Antivirin aktywny składnik wyizolowany z owoców
czarnego bzu, który wspomaga organizm w stanach zwiększonego ryzyka infekcji wirusowej. Sambucol ma udowodnione działanie w
badaniach naukowych.

Zastosowanie:

w stanach grypy, przeziębienia, profilaktyce grypy w celu wspomagania naturalnych funkcji układu immunologicznego.
w okresach zwiększonego ryzyka infekcji.

Dawkowanie:
Dorośli: 1-2 kapsułki dziennie.
Kapsułki należy połknąć i popić wodą. Nie należy rozgryzać kapsułek.

Składniki:
Kwas L-askorbinowy (witamina C), standaryzowany ekstrakt z owoców bzu czarnego, substancja żelująca –
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca – maltodekstryna, siarczan cynku (cynk), substancje przeciwzbrylające – sole
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magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować przy stwierdzeniu nadwrażliwości na jakikolwiek składnik leku.
Kobiety w ciąży, karmiące piersią nie powinny przyjmować preparatu bez wyraźnego zalecenia lekarza.
Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.
Produkt stanowi częściowe źródło pożywienia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

 Uwaga!
Nie należy spożywać nieprzetworzonych owoców czarnego bzu lub produktów z czarnego bzu z niepewnych źródeł.

Producent:
PHARMACARE
Aleje Jerozolimskie 439
Pruszków
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