
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Mumio shilajit x 60 kaps
 

Cena: 41,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent LABORATORIA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Mumio Shilajit w postaci kapsułek jest przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe i uzupełnia zdrową dietę w
wyciąg Mumio, który jest bogaty w kwas fulwowy i składniki wspomagające mineralizację kości. Suplement diety od Laboratoria Natury
może być stosowany w połączeniu ze zdrowym trybem życia oraz zrównoważonym sposobem odżywiania, jako ich uzupełnienie.

Na co jest Mumio Shilajit? Wskazaniem do stosowania suplementu diety są przebyte urazy oraz złamania kości. Produkt może być
pomocny też w przypadku pacjentów starszych, którzy zagrożeni są osteoporozą, a także osób wyczerpanych, przemęczonych, czy też
osłabionych. Funkcją Mumio Shilajit jest przyczynianie się do pobudzania komórek do syntezy związków wapnia w układzie kostnym. W
konsekwencji przyczynia się to do utrzymania zdrowych kości. Mumio Shilajit to wytwór przyrody, który tworzony jest w postaci
odkładających się w himalajskich jaskiniach nacieków skalnych. Pojawia się na dużych wysokościach i jest biostymulatorem, który
szczególnie przyczynia się do poprawy kondycji układu kostnego. Stanowi bogactwo pierwiastków śladowych oraz składników
mineralnych. Jest między innymi źródłem dobrze przyswajalnego wapnia, witaminy D i fosforu, a także aminokwasów. Przyczynia się do
poprawy kondycji układu kostnego, wspomaga zarastanie się kości oraz wspiera regenerację tkanki kostnej, która uległa uszkodzeniu, a
oprócz tego przyczynia się do wzmocnienia organizmu.

W opakowaniu o masie netto 19,2 g znajduje się 60 kapsułek Mumio Shilajit. W skład 1 kapsułki wchodzi 200 mg wyciągu Mumio
(shilajit), w tym nie mniej niż 40 mg kwasu fulwowego. Formułę suplementu diety uzupełniają składniki pomocnicze. Wśród nich należy
wymienić żelatynę, maltodekstrynę oraz sole magnezowe kwasów tłuszczowych. Przed zastosowaniem suplementu diety należy
zapoznać się z informacjami producenta dotyczącymi między innymi jego prawidłowego dawkowania i prawidłowej suplementacji.
Rekomendowane dawkowanie Mumio Shilajit powinno być przez pacjenta przestrzegane. Zaleca się przyjmowanie 1-2 kapsułek Mumio
Shilajit dziennie, popijając je szklanką wody. Suplement wspomaga mineralizację kości, a poza tym przyczynia się do lepszego
przenikania do kości ważnych dla ich kondycji minerałów.

Mumio Shilajit również posiada przeciwwskazania do stosowania. Nie powinien być stosowany przy nadwrażliwości na którykolwiek z
jego składników. Suplementu diety Mumio Shilajit nie należy podawać dzieciom, gdyż przeznaczony jest dla osób dorosłych. Z
suplementu diety nie powinny też korzystać pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią.
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Kapsułki Mumio Shilajit to suplement diety i wyłącznie w ten sposób należy je traktować i używać. Nie zastąpią zbilansowanych
posiłków, więc nie powinny być traktowane jako substytut zdrowej diety i zdrowego trybu życia. Nie jest wskazane przekraczanie
rekomendowanej przez producenta dawki suplementu diety. Kapsułki wymagają też odpowiedniego stosowania, w tym zabezpieczenia
przed dziećmi, a także ochrony przed działaniem promieni słonecznych oraz wilgoci.

Składniki
mumio (shilajit) w proszku – wyciąg, składnik otoczki kapsułki -żelatyna , maltodekstryna, substancja przeciwzbrylająca ( sole
magnezowe kwasów tłuszczowych).

1 kapsułka zawiera:

Mumio (shilajit) wyciąg: 200 mg ( w tym nie mniej niż 40 mg kwasu fulwowego)*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
19,2g (60 kapsułek po 320 mg)

Charakterystyka
Preparat zalecany jest osobom po przebytych urazach, osobom starszym, jak również przemęczonym, osłabionym i wyczerpanym.

Przeciwwskazania
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego
składników. Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.

Stosowanie
1 lub 2 kapsułki dziennie, popić szklanką wody.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Producent
Laboratoria Natury Sp. z o.o.
20-228 Lublin, ul. Zawieprzycka 8D

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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