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Aliness olej z nasion czarnuszki 2% 500 mg x 120 kaps
 

Cena: 40,09 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Olej z nasion czarnuszki siewnej tłoczony na zimno (Nigella sativa), otoczka kapsułki: substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, żelatyna,
woda oczyszczona.
1 kapsułka zawiera:

Olej z nasion czarnuszki siewnej tłoczony na zimno 1000 mg*

w tym:

2 % Tymochinon 20 mg*
22% Kwas oleinowy (Omega-9) 220 mg*
60% Kwas linolowy (omega-6) 600 mg*
12% Kwas palmitynowy 120 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 120 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Olej z czarnuszki:
ma właściwości antybakteryjne, antygrzybiczne i przeciwzapalne
łagodzi reakcje alergiczne
reguluje poziom cukru we krwi
wspomaga regenerację wątroby
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reguluje gospodarkę hormonalną tarczycy - zawarty w oleju tymochinon wpływa na obniżenie poziomu hormonu TSH,
podniesienie poziomu hormonu T3 oraz redukcję przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO).
wspomaga układ odpornościowy m.in. poprzez stymulację go do wytwarzania limfocytów T
wpływa na układ pokarmowy - pobudzanie produkcji soków trawiennych przez zawarty w oleju tymochinon
wspomaga układ krążenia - obniża ciśnienie krwi

Suplementacja olejem z czarnuszki polecana jest osobom:
z obniżoną odpornością, podatnym na infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybiczne,
mającym problemy gastryczne - niestrawność, wzdęcia,
mającym problem z utrzymaniem niskiego poziomu cukru we krwi których wątroba narażona jest na wzmożoną pracę,
chcących wspomóc układ krążenia i serce,
mającym problemy z tarczycą (Hashimoto).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 do 2 kapsułek w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
MEDICALINE
OSTRÓWIEC 150
05-480 KARCZEW

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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