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Alitol x48 kapsułek
 

Cena: 12,24 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Krka

Postać kapsułki

Substancja
czynna

czosnek

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Skład:

1 kapsułka zawiera:

olejowy wyciąg z czosnku w stosunku 1:1

Właściwości i działanie:

Właściwości lecznicze czosnku są znane od wielu lat, jeszcze od czasów starożytnych. Nadal jest on jedną z najpopularniejszych roślin
ze względu na wartości lecznicze i ogólne zastosowania. Ostatnio nowoczesna medycyna potwierdziła lecznicze działanie czosnku.

Udowodniono, że hamuje on wzrost, bakterii, grzybów i pasożytów jelitowych. Najistotniejszym działaniem czosnku jest zapobieganie
miażdżycy naczyń krwionośnych wskutek zmniejszania stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi, co wzmaga fibrynolizę, zmniejsza
agregację krwinek płytkowych i pośrednio obniża ciśnienie tętnicze krwi. W ten sposób czosnek chroni naczynia krwionośne przed
zmianami wywołanymi przez podeszły wiek: osłabioną zdolność koncentracji, zawrotami głowy, zaburzeniami pamięci i ogólnym złym
stanem zdrowia. Czosnek działa również ogólnie tonizujaco, wzmaga wydzielanie soku żołądkowego i wzmaga odporność organizmu
wskutek działania przeciwbakteryjnego.

Perełki zawierają olejowy wyciąg czosnku, co zapewnia trwałość i stałą zawartość substancji czynnej - alicyny. Lek jest równie
skuteczny, jak świeży czosnek, ale jest pozbawiony nieprzyjemnego zapachu tej rośliny, gdyż substancje czynne uwalniają się z perełek
dopiero w jelitach.

Wskazania:
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Zapobiega zmianom miażdżycowym w naczyniach krwionośnych i ich następstwom;
u ludzi w podeszłym wieku jako środek ogólnie tonizujący

Dawkowanie i sposób stosowania:

Preparat Alitol jest lekiem naturalnym i może być stosowany przez długi czas. Może stanowić lek uzupełniający stosowany razem z
innymi lekami.

Dawka dobowa wynosi 1-2 perełki. Lek należy stosować przed posiłkami, najlepiej z mlekiem.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Krka-Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 5
02-235 Warszawa
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