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Padma basic x 100 kaps
 

Cena: 115,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent TYMOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Padma Basic w postaci kapsułek od Tymofarm jest produktem na bazie mieszanki ziołowej powstałym według
tradycyjnej receptury tybetańskiej. Na co jest Padma Basic? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie codziennej diety
w łatwo przyswajalne składniki pochodzenia roślinnego, w tym w garbniki, flawonoidy oraz olejki eteryczne, które stanowią źródło
antyoksydantów. Substancje aktywne zawarte w suplemencie diety Padma Basic wspomagają odporność organizmu, a przy tym
wspierają układ krążenia, przyczyniając się do ochrony naczyń krwionośnych. Preparat jest polecany do stosowania wspomagającego
po infekcjach i przeziębieniach, poza tym wskazaniem do suplementacji jest okres po antybiotykoterapii. Można go suplementować
również w celu wspomagania wzmacniania organizmu, co jest wskazane szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Jest dobry także
przy ciężkości, marznięciu lub mrowieniu nóg.

W opakowaniu znajduje się 100 kapsułek Padma Basic. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 40 mg korzenia costusa, 40 mg
mchu islandzkiego, 35 mg owocu miodli indyjskiej, 30 mg owocu kardamonu, 30 mg owocu migdałecznika, 30 mg czerwonego drewna
sandałowego, 25 mg owocu korzennika, 20 mg owocu Aegle Sepiar, 20 mg siarczanu wapnia (wapń 1% RWS), 15 mg ziela orlika, 15 mg
korzenia lukrecji, 15 mg ziela babki, 15 mg ziela rdestu, 15 mg ziela pięciornika, 12 mg kwiatu goździka, 10 mg kłącza hedychii, 10 mg
ziela Sida Cordifolia, 10 mg korzenia waleriany, 6 mg liści sałaty, 5 mg kwiatu nagietka oraz 4 mg kamfory naturalnej. Skład suplementu
diety Padma Basic uzupełniają substancje pomocnicze, czyli żelatyna oraz dwutlenek krzemu.

Suplement diety należy stosować według zaleceń producenta i zgodnie z zalecanym przez niego dawkowaniem. Padma Basic w
przypadku dzieci w wieku 4–6 lat należy przyjmować w ilości 2 kapsułek dziennie. Dzieciom w wieku 6–10 lat zaleca się stosowanie
3 kapsułek Padma Basic dziennie. Dzieci od 10. roku życia, młodzież i pacjenci dorośli mogą natomiast przyjmować 4 kapsułki Padma
Basic dziennie. Nie należy brać większych dawek suplementu diety od wskazanych. Zaleca się przyjmowanie kapsułek przed posiłkiem.
Najlepiej połykać je w całości, popijając wodą, jednak w przypadku problemów z połknięciem kapsułki dopuszczalne jest jej otwarcie i
zmieszanie jej zawartości z wodą, sokiem bądź musem owocowym oraz wypicie w tej postaci.

Padma Basic to suplement diety, który ma również przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy powinien z niego korzystać. Wśród nich
jest nadwrażliwość na chociaż jeden ze składników znajdujących się w jego formule. Produkt nie powinien być stosowany przez kobiety
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spodziewające się dziecka. Suplement diety Padma Basic nie jest w stanie zastąpić zdrowej diety oraz prowadzenia właściwego trybu
życia, więc nie powinien być przez pacjenta traktowany jako ich zamiennik. Nie należy przyjmować go również w dawkach
przekraczających rekomendowane. Suplement wymaga również przechowywania w taki sposób, aby dzieci nie widziały kapsułek i nie
miały do nich dostępu.

Składniki
otoczka- żelatyna , korzeń costusa, mech islandzki, owoc miodli indyjskiej, owoc kardamonu 120 mg, owoc migdałecznika 120 mg,
czerwone drewno sandałowe, owoc korzennika, owoc aegle sepiar, siarczan wapnia, ziele orlika, korzeń lukrecji, ziele babki, ziele rdestu,
ziele pięciornika, kwiat goździka, kłącze hedychii, ziele sida cordifolia, korzeń waleriany, liść sałaty, kwiat nagietka, kamfora naturalna,
substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu

1 kapsułka zawiera:
korzeń costusa 40 mg*,
mech islandzki 40 mg*,
owoc miodli indyjskiej 35 mg*,
owoc kardamonu 30 mg*,
owoc migdałecznika 30 mg*,
czerwone drewno sandałowe 30 mg*,
owoc korzennika 25 mg*,
owoc aegle sepiar 20 mg*,
siarczan wapnia 20 mg (wapń 1% RWS),
ziele orlika 15 mg*,
korzeń lukrecji 15mg*,
ziele babki 15 mg*,
ziele rdestu 15 mg*,
ziele pięciornika 15 mg*,
kwiat goździka 12 mg*,
łącze hedychii 10 mg*,
ziele sida cordifolia 10 mg*,
korzeń waleriany 10 mg*,
liść sałaty 6mg*,
kwiat nagietka 5 mg*,
kamfora naturalna 4 mg*.
* - brak zaleconego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zwiera 100 kapsułek po 0,5 g.
Masa netto 50g.

Charakterystyka
Padma Basic jest mieszanką oryginalnych ziół wytwarzaną w Szwajcarii wg tradycyjnej receptury tybetańskiej. Uzupełnia dietę w łatwo
przyswajalne substancje roślinne takie jak: flawonoidy, garbniki i olejki eteryczne, będące bogatym i zróżnicowanym źródłem naturalnych
antyoksydantów. Składniki Padma Basic wspomagają naturalną odporność organizmu, wpierają układ krążenia, chronią naczynia.
Preparat uzupełnia dietę w składniki roślinne, które wspomagają odporność np. mech islandzki, owoc migdałecznika, korzeń lukrecji,
ziele babki, kwiat goździka, ziele sida cardifolia i pomagają zachować prawidłowe krążenie np. owoc migdałecznika, kwiat goździka, ziele
sida cardifolia, korzeń waleriany, kamfora naturalna, jednocześnie wspiera układ oddechowy (dzięki zawartości: ziela rdestu, kwiatu
goździka, nagietka i owocu migdałecznika). Padma Basic polecana jest wspomagająco po przebytych infekcjach, przeziębieniach,
antybiotykoterapii, dla wzmocnienia organizmu, szczególnie w sezonie przesileń jesiennych i wiosennych, dla osób odczuwających
mrowienie, ciężkość lub marznięcie nóg, dla osób starszych mających mało ruchu, dla osób w okresie rehabilitacji, w czasie pobytu w
uzdrowisku, w sanatorium, podczas zabiegów np. fizykoterapii.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży.

Stosowanie
Zaleca się stosować:
Dzieci:
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od 4 do 6 lat - 2 kapsułki dziennie
od 6 do 10 lat - 3 kapsułki dziennie
dzieci od 10 lat i dorośli - 4 kapsułki dziennie

najlepiej przed posiłkiem, popić wodą. W razie trudności z połykaniem kapsułkę można otworzyć a zawartość wymieszać z wodą,
sokiem lub musem owocowym. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

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

Producent
Wyprodukowano w PADMA AG, Unterfeldstrasse 1, CH-8340 Hinwil, Szwajcaria dla PADMA EUROPE GmbH, Hietzinger Hauptstrasse
37/2AT-1130 Wien, Austria
Dystrybutor: Tymofarm Sp. zo.o. Spółka komandytowa, ul. Willowa 8/10 lok. 29, 00-790 Warszawa

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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