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Olimp Garlicin Czosnek Bezzapachowy Ekstrakt x30 kapsułek
 

Cena: 11,49 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać kapsułki

Substancja
czynna

alicyna, allina, czosnek, gamma-
glutamylocysteina, tiosulfinaty

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

NATURALNE WSPOMAGANIE UKŁADU KRĄŻENIA I ODDECHOWEGO

Garlicin® to suplement diety zawierający wysokoskoncentrowany, bezwonny ekstrakt z cebul czosnku pospolitego, mianowany na
zawartość najważniejszego składnika pokarmowego czosnku – allicyny.

Badania naukowe udowodniły, że:

za przydatność czosnku dla jakości życia człowieka odpowiada zespół aktywnych składników pokarmowych o charakterze
bioorganicznych związków siarkowych, takich jak: allicyna, ajoeny, siarczki diallilowe i sulfotlenki pochodnych cysteiny, z których
za najważniejszy uznawana jest allicyna;
allicyna wspólnie z innymi związkami siarkowymi wykazuje silną aktywność wspomagającą układ odpornościowy;
wpływa pozytywnie na prawidłowe czynności układu oddechowego, rozszerzając oskrzela, pobudzając wydzielanie śluzu,
ułatwiając odksztuszanie;
korzystnie oddziałuje na przewód pokarmowy poprawiając trawienie, ułatwiając wchłanianie i przyswajanie pokarmów oraz na
mikroflorę jelitową pomagając odbudowywać populację przyjaznych bakterii, np. po kuracjach antybiotykowych;
wpływa pozytywnie na prawidłowe czynności układu krążenia, regulując poziom gospodarki cholesterolowej, normalizując
poziom cukru we krwi i obniżając ciśnienie tętnicze;
ajoeny zmniejszają agregację płytek krwi, co dodatkowo wspomaga funkcje układu krążenia;
sulfotlenki pochodnych cysteiny wpływają korzystnie na funkcjonowanie gruczołu krokowego u mężczyzn;
suplementacja wysokojakościowych, bezwonnych ekstraktów z cebul czosnku pospolitego jest równie wartościowa, jak
konsumpcja świeżej rośliny, lecz bez pozostawiania ostrego i charakterystycznego zapachu czosnku.

Preparat przeznaczony:
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jako suplement diety do stosowania przez osoby dorosłe w celu wspomagania prawidłowych czynności układu oddechowego i
pokarmowego, a także układu krążenia i w okresie obniżonej odporności.

Uwaga:

w przypadku osób chorych na cukrzycę, kobiet w ciąży i karmiących lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników, stosowanie
preparatu należy konsultować z lekarzem.

Zalecana dzienna porcja:

1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Skład

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka
Bezzapachowy ekstrakt czosnku (2% Allicyn) 200 mg
w tym:  
Alicyna 4000 ?g
Tiosulfinaty 7000 ?g
Allina 7000 ?g
Gamma-glutamylocysteiny 7600 ?g

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:

Olimp Laboratories Sp. z o.o.
ul. Nagawczyna 109c
39-200 Dębica
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