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Colgrip Zatoki 8 sasz.
 

Cena: 5,97 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 8 sasz.

Postać prosz.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opracowany przy wykorzystaniu naturalnych wyciągów roślinnych suplement diety Colgrip Zatoki to preparat przeznaczony dla osób,
które chcą uzupełnić swój codzienny jadłospis o substancje wspomagające prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych. Znajdujące
się w jego składzie ekstrakty z kwiatów czarnego bzu, lipy, werbeny, dziewanny i pelargonii działają osłaniająco na błony śluzowe gardła,
nosa i zatok, a także stymulują pracę układu immunologicznego. Dodatkowo w suplemencie znalazła się witamina C, która wspiera
komórki odpornościowe organizmu oraz pomaga redukować stany zapalne związane z infekcjami. Colgrip jest dostępny w formie
łatwych do stosowania saszetek z proszkiem do sporządzania roztworu do picia. Wystarczy rozpuścić zawartość opakowania w wodzie,
by uzyskać napój z wyciągami roślinnymi, które pobudzą naturalne mechanizmy obronne i mogą zmniejszyć podatność na chorobę.

Działanie

Pomagający utrzymać zdrowy układ oddechowy suplement diety Colgrip Zatoki zawiera unikalną kompozycję substancji czynnych, które
wspierają organizm w walce z drobnoustrojami i wzmacniają odporność. W jego składzie znalazły się wyciągi z:

czarnego bzu, który ma właściwości napotne, przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe,
lipy o kojącym wpływie na gardło, krtań i struny głosowe,
werbeny, która ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze,
pelargonii znanej ze zdolności pobudzania ruchów rzęsek w układzie oddechowym,
dziewanny, która dzięki zawartości saponin zwiększa wytwarzanie śluzu w drogach oddechowych i ułatwia jego odkrztuszanie,
korzenia goryczki, który wykazuje działanie immunostymulujące i dodaje energii.

Formułę suplementu Colgrip Zatoki wzbogacono o witaminę C, która może zwiększyć aktywność komórek odpornościowych i
regulować produkcję hormonów stresu przyczyniających się do spadku odporności. W składzie preparatu znalazła się też ryboflawina,
która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie systemu immunologicznego. Jej długotrwały niedobór może prowadzić między innymi do
obniżenia wydolności procesu oddychania tkankowego.
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Zastosowanie

Oferowany tu suplement diety Colgrip Zatoki jest przeznaczony dla wszystkich osób, które pragną wesprzeć pracę układu oddechowego
oraz zwiększyć ochronę antyoksydacyjną organizmu. Produkt pozwala uzupełnić codzienny jadłospis w składniki wykazujące korzystny
wpływ na funkcjonowanie górnych i dolnych dróg oddechowych. Jako suplement wspomaga działanie niektórych procesów w
organizmie, stanowiąc dodatkowy element w codziennej diecie.

Zalecane spożycie

Rekomenduje się spożywanie 1 saszetki Colgrip Zatoki dwa razy dziennie. Proszek należy rozpuścić w wodzie, dokładnie wymieszać, a
następnie wypić. Nie przekraczać dobowej zalecanej porcji do spożycia, gdyż nie zwiększy to skuteczności działania preparatu, a może
zaszkodzić zdrowiu. Produkt jest suplementem i nie może być stosowany jako zamiennik leków czy zdrowego trybu życia.

Składniki

Wyciąg z kwiatów czarnego bzu otrzymany z suszonych kwiatów czarnego bzu, wyciąg z kwiatów lipy otrzymany z suszonych kwiatów
lipy, wyciąg z liści Andrographis paniculata otrzymany z suszonych liści Andrographis paniculata, wyciąg z pelargonii otrzymany z
suszonej pelargonii, wyciąg z werbeny otrzymany z suszonej werbeny, wyciąg z kwiatów dziewanny otrzymany z suszonych kwiatów
dziewanny, wyciąg z korzenia goryczki otrzymany z suszonego korzenia goryczki, ryboflawina, witamina C.

Zawartość składników w 1 saszetce

Wyciąg z kwiatów czarnego bzu 50 mg otrzymany z suszonych kwiatów czarnego bzu 110 mg.
Wyciąg z kwiatów lipy 50 mg otrzymany z suszonych kwiatów lipy 100 mg.
Wyciąg z liści Andrographis paniculata 50 mg otrzymany z suszonych liści Andrographis paniculata 250 mg.
Wyciąg z pelargonii 10 mg otrzymany z suszonej pelargonii 40 mg.
Wyciąg z werbeny 55 mg otrzymany z suszonej werbeny 275 mg.
Wyciąg z kwiatów dziewanny 55 mg otrzymany z suszonych kwiatów dziewanny 220 mg.
Wyciąg z korzenia goryczki 10 mg otrzymany z suszonego korzenia goryczki 50 mg.
Ryboflawina 0,7 mg (50%*).
Witamina C 80 mg (100%*).

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Ważne informacje

Przedstawiony tu suplement diety Colgrip Zatoki jest przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego. Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem powinny zasięgnąć
porady lekarskiej. Po otwarciu przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić przed intensywnym działaniem słońca oraz wilgoci. Nie spożywać po upływie terminu ważności, który został zamieszczony na
opakowaniu. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem produktu należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent

Polskie Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
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