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Żeń szeń Ginseng x 30 kaps
 

Cena: 27,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent KRKA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Panax ginseng extractum

Opis produktu
 

Skład
suchy wyciąg z korzenia żeń-szenia, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, substancje przeciwzbrylające (talk, dwutlenek krzemu,
sole magnezowe kwasów tłuszczowych), żelatyna oraz barwniki (tlenek żelaza, dwutlenek tytanu). Może zawierać śladowe ilości mleka.

Wskazania i działanie

Korzeń żeń-szenia stosowany był w tradycyjnej medycynie chińskiej od tysięcy lat.
Wspomaga on witalność. W sytuacjach osłabienia, wyczerpania, zmęczenia i utraty koncentracji wspomaga w utrzymaniu
optymalnych sprawności psychicznych, poznawczych i fizycznych.
Korzeń żeń-szenia poprawia wydajność pamięci i prawidłową sprawność seksualną. W okresach nadmiernego przemęczenia
wspomaga koncentrację.
Żeń-szeń wpływa korzystnie na naturalną odporność organizmu i prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Żeń-szeń Ginseng zawierający suchy wyciąg z korzenia żeń-szenia zalecany jest w celu uzupełnienia diety w stanach obniżonej
wydolności umysłowej i fizycznej jak:

uczucie osłabienia i wyczerpania
przemęczenie i brak koncentracji
w okresie rekonwalescencji

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dorośli powinni stosować 1 kapsułkę podczas posiłku, najlepiej rano popijając płynem. Należy przyjmować kapsułki przez okres 4 do 8
tygodni. Produkt może być stosowany ponownie jednak nie wcześniej niż po miesięcznej przerwie.

Informacje dodatkowe
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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