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Energy, Gynex - na zaburzenia ginekologiczne, krople 30 ml
 

Cena: 89,90 PLN

Opis słownikowy

Producent Energy

Opis produktu
 

Działanie

zwiększa ilość receptorów testosteronu i tworzenie enzymów naturalnych
spowalnia starzenie
działa przeciwzapalnie, detoksykacyjnie, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, rozkurczowo, moczopędnie, żółciopędnie,
uspokajająco
zwiększa wytwarzanie się mleka podczas laktacji
zatrzymuje krwawienie różnego pochodzenia
obniża poziom cukru we krwi

Wskazania

zaburzenia ginekologiczne – stany zapalne jajników i macicy, upławy, grzybice , napięcie przedmiesiączkowe, zaburzenia cyklu
menstruacyjnego
zgrubienia w piersiach – zawsze konieczna jest kontrola lekarska
laktacja
problemy związane z okresem menopauzy
problemy związane z tarczycą

Środki ostrożności

przy zaburzeniach hormonalnych zacząć od małych dawek. Ciąża i okres karmienia piersią: nie są znane niekorzystne działania
preparatu na ciążę i noworodka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

brak przeciwwskazań

Dawkowanie

dzieci: od 3 lat – 2 krople dziennie, od 12 lat – 7 kropli dziennie,
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dorośli: 2-7 kropli 1 do 3 razy dziennie.
w przypadku pominięcia dawki nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki;

Uwagi dotyczące stosowania preparatu

suplement diety
przyjmować pół godziny przed lub po posiłku; można rozcieńczyć wodą
zwiększyć ilość przyjmowanych płynów
po trzech tygodniach stosowania konieczna jest tygodniowa przerwa
w przypadku chorób przewlekłych zaleca się stosować ilości minimalne
w przypadku ostrych infekcji należy stosować ilości maksymalne
pogorszenie stanu zdrowia #℣佐⌡⌀琀稀眀⸀ 爀攀眀攀爀猀⌡⍃倣℣ jest naturalnym, pozytywnym, zwrotnym procesem regeneracji; gdy wystąpi rewers
należy zwiększyć ilość przyjmowanych płynów równocześnie zmniejszyć stosowane ilości preparatu - utrzymywać te porcje do
momentu poprawy, a następnie stopniowo zwiększać ilości
2 krople dziennie są dawką profilaktyczną, 7 kropli to dawka regeneracyjna
przed użyciem dokładnie wstrząsnąć
polecamy połączenie z kremem Cytovital (firmy Energy)
odpowiedni dla diabetyków

Przechowywanie

przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 10 –25 stopni C

Skład

Ekstrakt ziołowy #℣佐⌡⌀倀漀琀攀渀琀椀氀氀愀 愀渀猀攀爀椀渀愀Ⰰ 䤀洀瀀攀爀愀琀漀爀愀 漀猀琀爀甀琀栀椀甀洀Ⰰ 䜀攀爀愀渀椀甀洀 爀漀戀攀爀琀椀愀渀甀洀Ⰰ 䜀愀氀攀最愀 漀昀昀椀挀椀渀愀氀椀猀Ⰰ 䘀漀攀渀椀挀甀氀甀洀 瘀甀氀最愀爀攀Ⰰ 䜀愀氀椀甀洀
verum, Fucus vesiculosus, Glycerrhiza glabra, Robinia pseudoacacia, Calendula officinalis, Trifolium pratense, Lamium album, Alchemilla
Vulgaris#℣䍐⌡⌀Ⰰ 猀漀爀戀椀琀†ጀ 嬀爀漀搀攀欀 猁䈀漀搀稁Ԁ挀礀Ⰰ 挀攀氀甀氀漀稀愀 洀椀欀爀漀欀爀礀猀琀愀氀椀挀稀渀愀†ጀ 稀愀朁ᤀ猀稀挀稀愀挀稀Ⰰ 眀漀搀愀Ⰰ 最甀洀愀 欀猀愀渀琀愀渀漀眀愀†ጀ 稀愀朁ᤀ猀稀挀稀愀挀稀Ⰰ 攀欀猀琀爀愀欀琀 稀
nasion grejpfruta – konserwant, sorbinian potasu – konserwant, mieszanka olejków 0,12%.
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