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Alter Medica, Szczeć, 60 kapsułek
 

Cena: 25,79 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ALTER MEDICA JAN SZUPINA

Opis produktu
 

Suplement diety w postaci kapsułek, który zawiera ekstrakt ze szczeci #℣佐⌡⌀䐀椀瀀猀愀挀甀猀 䘀甀氀氀漀渀甀洀 䰀⸀⌡⍃倣℣. Liście i korzenie szczeci pospolitej
obfitują w związki czynne wykazujące działanie bakteriostatyczne, ochronne na miąższ wątroby, przeciwzapalne, przeciwreumatyczne i
immunostymulujące. 

Dwuletnia roślina z rodziny szczeciowatych, z charakterystycznymi kwiatami i łodygą pokrytą kolcami. Występuje naturalnie w Europie,
w Afryce Północnej i w zachodniej części Azji. Surowcem zielarskim jest przede wszystkim korzeń. Korzenie szczeci obfitują w kwas
chlorogenowy, chinowy i kawowy, a także w irydoidy.

W medycynie ludowej stosowana przy problemach ze stawami. Wspiera prawidłową odporność organizmu i prawidłowe funkcje stawów
przy boreliozie. Preparaty ze szczeci posiadają właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne i dzięki kwasom fenolowym i kwasowi
ursolowemu chronią wątrobę. Natomiast irydoidy eliminują ból i działają niczym naturalne antybiotyki. Działają również przeciwzapalnie i
przeciwreumatycznie. Szczeć poprawia krążenie oraz działa wspomagająco w procesach rekonwalescencji po przewlekłych chorobach
połączonych z utratą wagi. Działa wzmacniająco na ścięgna i kości, ma korzystny wpływ na dolegliwości związane z bólami krzyża,
kończyn, kolan oraz działa przeciwbólowo przy bolących opuchliznach. W wygodnej i bardzo dobrze przyswajalnej formie nalewki.

Zastosowanie

dla osób mających kontakt z kleszczami, ochronnie na miąższ wątroby, przeciwreumatycznie

Zalecane spożycie

1 kapsułka 2 razy dziennie, przed posiłkiem.

Składniki
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ekstrakt ze szczeci (Dipsacus Fullonum L.) 10:1, celuloza (substancja wypełniająca), stearynian magnezu, dwutlenek krzemu (substancje
przeciwzbrylające), żelatyna (otoczka kapsułki). 1 kapsułka zawiera: ekstrakt ze szczeci 300mg.

Przeciwwskazania

kobiety w ciąży lub karmiące piersią decyzję o stosowaniu preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Ważne wskazówki:Preparat
należy przechowywać szczelnie zamknięty, w temperaturze nie przekraczającej 25 stopni Celsjusza, w suchym miejscu.Suplement
należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie
zdrowego tryby życia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji
dziennej.
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