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Bylica roczna (Artemisia annua) ekstrakt 500 mg x 60 kaps
(Medfuture)
 

Cena: 34,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Bylica roczna w postaci kapsułek od Medfuture jest produktem przeznaczonym dla osób dorosłych. W składzie
suplementu diety nie znajdują się żadne zbędne wypełniacze czy konserwanty. Produkt składa się wyłącznie ze składnika aktywnego i
celulozowej otoczki kapsułki.

Na co jest Bylica roczna? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków w ziele bylicy rocznej.
Stosowanie suplementu diety może być przydatne zwłaszcza w przypadku schorzeń wątroby. Produkt znajduje zastosowanie w
przypadku zastoju żółci w pęcherzyku i drogach żółciowych, poza tym można z niego korzystać przy stanach skurczowych. W składzie
suplementu diety znajduje się ziele bylicy rocznej – jest to roślina, którą nazywa się również bożym drzewkiem. Jest ona bogata w wiele
składników aktywnych, w tym we flawonoidy, garbniki, kumaryny, a także kwasy fenolowe, olejki eteryczne i związki goryczkowe. Produkt
przyczynia się do pobudzania wytwarzania żółci, a ponadto wspomaga rozkurczanie mięśni gładkich dróg żółciowych. Dodatkowo
wyrób przyczynia się do poprawy trawienia, gdyż stymuluje wydzielanie soku żołądkowego i trzustkowego. Bylica roczna przyczynia się
też do poprawy wchłaniania aktywnych składników pokarmów i wspomaga poprawę łaknienia.

W opakowaniu o masie netto 37,5 g znajduje się 60 kapsułek Bylicy rocznej. W skład 1 kapsułki wchodzi 500 mg tego ziela, a otoczka
kapsułki wykonana jest z celulozy mikrokrystalicznej.
Suplement diety Bylica roczna należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w ilościach przez niego rekomendowanych.
Zalecane dawkowanie suplementu diety to 1–2 kapsułek dziennie i nie powinno być ono przez pacjenta przekraczane. Jeśli pacjent
będzie stosować suplement diety Bylica roczna zgodnie z rekomendacjami producenta, jedno opakowanie powinno mu wystarczyć na
1–2 miesięcy suplementacji.

Bylica roczna od Medfuture to suplement diety, który ma również przeciwwskazania do stosowania. Nie należy z niego korzystać, jeśli
pacjent jest nadwrażliwy na którykolwiek z jego składników. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości po zastosowaniu
produktu należy zaprzestać jego dalszego przyjmowania i skonsultować się z lekarzem. Jeśli pacjentka spodziewa się dziecka lub karmi
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piersią, powinna skonsultować się z lekarzem, zanim ewentualnie przyjmie suplement diety.

Suplementu diety Bylica roczna nie należy traktować jako zamiennika zbilansowanych posiłków, ponieważ nie może on ich zastąpić. By
utrzymać prawidłową kondycję zdrowotną, należy pilnować zróżnicowanej diety oraz prowadzić zdrowy tryb życia. Produkt może
uzupełniać dietę, ale należy dopilnować, aby był on stosowany w dawkach nie większych od rekomendowanych. Suplement diety Bylica
roczna wymaga również prawidłowego sposobu przechowywania. Należy zabezpieczyć produkt w taki sposób, aby nie był widoczny i
dostępny dla dzieci oraz przechowywać go w temperaturze pokojowej, zabezpieczając przed działaniem wilgoci.

Składniki
Bylica roczna ziele (Artemisia annua ), otoczka kapsułki(celuloza mikrokrystaliczna)

1 kapsułka zawiera:

Bylica roczna ziele - 500 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
37,5 g

Charakterystyka
Bylicę stosuje się w schorzeniach wątroby, w zastoju żółci w pęcherzyku i drogach żółciowych, w stanach skurczowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące przed zastosowaniem suplementu diety, powinny
zgłosić się do lekarza.

Stosowanie
Spożywać 1-2 kapsułki dziennie.

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

Producent
Medfuture Sp. z o.o. Pl. Powstańców Śląskich 16-18 53-314 WROCŁAW

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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