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Alax fix zioła do zaparzania x 30 sasz
 

Cena: 7,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 sasz.

Postać Herbaty ziołowe

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Alax Fix w postaci ziół do zaparzania w saszetkach jest produktem od Herbapol Poznań, który jest oparty na
składnikach pochodzenia naturalnego. Produkt jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych. Na co jest Alax Fix? Wskazaniem do
stosowania suplementu diety jest wzbogacenie codziennych posiłków w składniki, które wspomagają funkcje fizjologiczne organizmu.
Suplement diety jest szczególnie polecany osobom, które mają problem z utrzymaniem wspomnianych funkcji fizjologicznych. W
składzie suplementu można znaleźć liście senesu oraz owoc kopru. Funkcją Alax Fix jest przyczynianie się do pobudzenia pracy jelit
oraz wspomaganie wypróżniania. Liście senesu wspierają pracę przewodu pokarmowego, a owoce kopru włoskiego przyczyniają się do
rozkurczania mięśni gładkich brzucha, dodatkowo wspomagając funkcje wiatropędne. Ostatecznie zatem działanie Alax Fix polega na
wspomaganiu perystaltyki jelit i wypróżniania, a oprócz tego na przyczynianiu się do poprawy komfortu przewodu pokarmowego oraz
redukcji problemu nagromadzenia gazów w przewodzie pokarmowym.

W opakowaniu znajduje się 30 saszetek ziół do zaparzania Alax Fix. W skład 1 saszetki wchodzi 0,75 g liści senesu oraz 0,75 g owoców
kopru. Suplement diety należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i wyłącznie w dawkach, które on rekomenduje. Zalecane
dawkowanie to 1 saszetka dziennie. Aby przygotować napar z ziół Alax Fix, należy zalać 1 saszetkę szklanką wrzącej wody oraz
zaparzać pod przykryciem przez około 5–10 minut, po czym wypić. Może zdarzyć się, że produkt po zastosowaniu wywoła u niektórych
pacjentów bóle brzucha, biegunkę i skurcze – wówczas zaleca się stosować go rzadziej. Jeśli pacjent będzie mieć biegunkę, powinien
zadbać o odpowiednie uzupełnienie elektrolitów i wody.

Suplement diety Alax Fix ma przeciwwskazania, czyli nie każdy może z niego korzystać. Produkt nie powinien być stosowany przez
pacjentów nadwrażliwych na chociażby jeden z jego składników. W przypadku zauważenia u siebie objawów przedawkowania produktu
należy zaprzestać jego dalszego stosowania i zasięgnąć porady lekarza. Przeciwwskazaniem jest również okres ciąży oraz karmienia
piersią. Poza tym produkt nie jest dedykowany dzieciom. Suplementu diety Alax Fix nie powinny przyjmować także osoby z
nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Wyrób jest przeciwwskazany w przypadku owrzodzenia jelita grubego, a dodatkowo
nie należy z niego korzystać w przypadku niewydolności nerek i stanów zapalnych wyrostka robaczkowego, a oprócz tego
przeciwwskazaniem jest krwawienie miesiączkowe.

Suplementu diety Alax Fix nie należy traktować jako zamiennika zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia, ponieważ ich nie
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zastąpi. Produkt może je uzupełniać, jednak należy pilnować, aby był przyjmowany w odpowiednich dawkach, czyli dawkach nie
większych od rekomendowanych przez producenta. Suplement diety wymaga również prawidłowego przechowywania. Bardzo istotne
jest to, aby przy przechowywaniu zabezpieczyć go w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci.

Składniki
Liść senesu (Cassia angustifolia), Owoc kopru (Foeniculum vulgare).

Składniki                                  Zawartość w porcji dziennej (1 saszetka) 

Liść senesu (Cassia angustifolia)                             0,75 g
Owoc kopru (Foeniculum vulgare)                             0,75 g

Masa netto
Opakowanie zawiera: 30 saszetek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Alax fix to uzupełnienie diety polecane osobom z problemami utrzymania regularnych funkcji fizjologicznych organizmu. Skład został
uzupełniony owocem kopru o właściwościach rozkurczających i wiatropędnych.

Przeciwwskazania
Stany zapalne wyrostka robaczkowego, owrzodzenia jelita grubego, niewydolność nerek, krwawienia miesiączkowe, okres ciąży i
karmienia piersią.

Stosowanie
1 saszetka dziennie do przygotowania naparu.
Sposób przygotowania: 1 saszetkę zalać 200 ml wrzącej wody. Zaparzać pod przykryciem 5-10 minut.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.
ul. Towarowa 47/51,
61-896 Poznań

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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