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NATURELL Żeń-szeń Forte tabletki, 60 tbl
 

Cena: 24,68 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Naturell Żeń-szeń to preparat zawierający standaryzowany wyciąg z korzenia białego żeń-szenia koreańskiego - Panax ginseng C.A.
Meyer, wyciąg z lukrecji oraz witaminy z grupy B. 

Działanie żeń-szenia:
- pomaga w utrzymaniu energii i witalności
- przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
- pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie
- pomaga w utrzymaniu sprawności seksualnej

Żeń-szeń właściwy od wieków stosowany jest jako roślina wspomagająca siły witalne organizmu. W jego korzeniu znajduje się około
200 substancji biologicznie czynnych. Żeń -szeń zawiera ginsenozydy (saponiny triterpenowe), także znaczne ilości witamin oraz mikro- i
makroelementów. Wśród witamin są to m.in. witamina A, C, E, niacyna oraz witaminy z grupy B, wśród pierwiastków śladowych
znajdziemy takie jak: wapń, cynk, potas, żelazo, magnez.

Skład:
wyciąg z korzenia żeń-szenia koreańskiego Panax ginseng C.A.; substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy),
celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg z korzenia lukrecji gładkiej Glycyrrhiza glabra; niacyna (amid kwasu nikotynowego); substancje
glazurujące: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu, hydroksypropylometyloceluloza; kwas pantotenowy (D-
pantotenian wapnia); substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu); witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny); ryboflawina; tiamina (monoazotan tiaminy); barwnik: karmel amoniakalny; substancja glazurująca: glikol
polietylenowy.

Może zawierać ryby i ich produkty pochodne.
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Składnik  1 tabletka 2 tabletki

Standaryzowany wyciąg z korzenia białego żeń-
szenia koreańskiego - Panax ginseng C.A. Meyer*

250 mg 500 mg

Wyciąg z lukrecji gładkiej (Glacyrrihiza glabra) 100 mg 200 mg
Niacyna (witamina B3) 8 mg (50%**) 16 mg (100%**)
Kawas pantotenowy 3 mg (50%**) 6 mg (100%**)
Ryboflawina (witamina B2) 0,7 mg (50%**) 1,4 mg (100%**)
Witamina B6 0,7 mg (50%**) 1,4 mg (100%**)
Tiamina (witamina B1) 0,55 mg (50%**) 1,1 mg (100%**)

*wyciąg z korzenia białego żeń-szenia koreańskiego standaryzowany na zawartość 4% ginsenozydów

**procent realizacji referencyjnych wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:
Dorośli 1-2 tabletki dziennie
Najlepiej stosować w trakcie posiłku, popijając dużą ilością wody.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy
tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Ograniczenia stosowania:
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Produkt nie może być stosowany przez dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia, kobiety w ciąży i matki karmiące.

Osoby z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i chorobami układu krążenia powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.

Preparat może nasilać działanie leków przeciwdepresyjnych (inhibitory monoaminooksydazy), hipotensyjnych, przeciwcukrzycowych,
hormonów sterydowych, diuretyków pętlowych i glikozydów nasercowych.

Nie stosować dłużej niż przez 2-3 miesiące. Stosowanie preparatu można powtórzyć po przerwie (2-4 tygodnie).

Nie zaleca się stosowania preparatu przed snem.

Warunki przechowywania:
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Opakowanie: 60 tabletek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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