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Alerbon 30 kaps.
 

Cena: 21,10 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ
BONIMED

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ALERBON

30 kapsułek

suplement diety

wspomaga organizm w alergii

polecany jako uzupełnienie codziennej diety osobom z alergią m.in. na pyłki traw, drzew i roztocza kurzu

Czarnuszka siewna zawarta w preparacie działa wspomagająco przy:

katarze siennym,

alergii POKARMOWEJ

skórnych objawach alergii

zakażeniu tasiemcem i owsikami

cukrzycy (obniżenie poziomu glukozy i wzrost wydzielania insuliny)

wrzodach

objawach refluksu żołądkowo-przełykowego

infekcjach bakteryjnych wirusowych i grzybiczych
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Zastosowanie: suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie.

Skład

Olej z czarnuszki siewnej 500 mg

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu (6 kapsułek) zawiera 3g oleju z czarnuszki.

Dawkowanie

Początkowo spożywać 2-3 x dziennie po 2 kapsułki. W przypadku poprawy stanu zdrowia można stosować 1-2 x dziennie po 1 kapsułce.
Efekt działania widoczny jest po kilku dniach przyjmowania preparatu, dlatego wskazane jest rozpoczęcie przyjmowania Alerbonu na ok.
1 tydzień przed spodziewanym wystąpieniem objawów alergii.

Przeciwwskazania: nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu. Stosowanie w okresie ciąży i laktacji skonsultować z
lekarzem lub farmaceutą.

Ważne wskazówki:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut(zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej i w suchym
miejscu.

Nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu.

Stosowanie w okresie ciąży i laktacji skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Producent:

Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED,

ul. Stawowa 23,

34-300 Żywiec.

Nastąpiła zmiana szaty graficznej i postaci opakowania, ze słoiczka na blistry. Skład nie uległ zmianie.
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