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Alter Medica, Hericium - na żołądek, wzmocnienie
odporności, 60 kapsułek
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ALTER MEDICA JAN SZUPINA

Opis produktu
 

Kapsułki zawierają ekstrakt z grzyba soplówki jeżowatej (Hericium Erinaceus L.) standaryzowany na 20% zawartość polisacharydów.

Grzyb Hericium ma zdolność do harmonizacji żołądka i układu trawiennego oraz chroni i łagodzi błonę śluzową, dlatego jest stosowany
w zaburzeniach układu pokarmowego, takich jak: zapalenie żołądka, wrzody żołądka, zgaga, refluks, a także poprawia trawienie. Może
złagodzić błonę śluzową przewodu pokarmowego.  Jest często stosowany do regulacji Helicobacter pylori.

Jego użycie wskazane jest, w walce ze stresem zwłaszcza jeśli stres przejawia się na ciele. Stany te objawiają się w różny sposób, są to
ścisk wokół żołądka lub klatki piersiowej, gula w gardle, uczucie wewnętrznego drżenia, napięcie, zespół przedmiesiączkowy, drażliwość,
depresja, nieregularny cykl itd.

Zastosowanie

 

regulacja problemów żołądkowo-jelitowych, szczególnie w zapaleniu żołądkowo-jelitowym
wzmocnienie układu odpornościowego
uzupełnienie terapii w chorobach nerwowych
złagodzenie nastrojów depresyjnych
zaburzenia snu i niepokój
problemy żołądkowe, zapalenie błony śluzowej żołądka,Helicobacter pylori,
poprawia funkcje układu nerwowego, neuropatia, koncentracja, stres, niepokój
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Zalecane spożycie

1-2 kapsułki dziennie, podczas posiłku.

Składniki

ekstrakt z soplówki jeżowatej #℣佐⌡⌀䠀攀爀椀挀椀甀洀 䔀爀椀渀愀挀攀甀猀 䰀⸀⌡⍃倣℣ 10:1, standaryzowany na zawartość polisacharydów, substancja wypełniająca:
celuloza, substancje przeciwzbrylające: E479b, E551, żelatyna #℣佐⌡⌀漀琀漀挀稀欀愀 欀愀瀀猀甁䈀欀椀⌡⍃倣℣. #℣佐⌡⌀ 欀愀瀀猀甁䈀欀愀⌡⍃倣℣ zawiera: ekstrakt z soplówki jeżowatej
250mg, w tym: 20% polisacharydów 50mg.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej diety. Suplementy diety
powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej i w suchym miejscu. Kobiety w ciąży i
w okresie laktacji decyzję o stosowaniu powinny skonsultować z lekarzem.
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