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Chlorella super alga, prasowana, 500 tabletek
 

Cena: 44,25 zł

Opis słownikowy

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka CHLORELLA

Opakowanie 500 sztuk

Postać Tabletki

Producent MERIDIAN PIOTR KAZAŁA

Przeznaczenie Wzmocnienie organizmu

Rodzaj produktu Suplement diety

Wiek Dla dorosłych

Opis produktu
 

Opis
Chlorella jest popularnym dodatkiem do codziennej diety, który pomaga przywrócić prawidłowy transport pokarmów w jelitach oraz
regeneruje przyjazną florę bakteryjną wzdłuż całego przewodu pokarmowego. Regularne stosowanie może przyczynić się do
zwiększenia częstotliwości i regularności wypróżnień. Chlorella jest nazywana "wielkim regulatorem" w Stanach Zjednoczonych,
ponieważ równoważy różne nieprawidłowości w organizmie.

Działanie
Wspomagająco w leczeniu nadwagi, kontrolowaniu wagi ciała, zmniejsza przyswajanie cholesterolu.

Dawkowanie
Wyrób medyczny Calominal stosuje się w celu redukcji masy ciała oraz kontroli wagi. Dorośli powinni przyjmować 2 tabletki dwukrotnie
dziennie w przypadku redukcji masy ciała lub 1 tabletkę dwukrotnie dziennie w przypadku kontroli masy ciała. Preparat należy
przyjmować tylko w czasie dwóch głównych posiłków, a tabletki należy popijać przynajmniej 250 ml wody. Aby zapewnić organizmowi
niezbędne witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E i K) oraz podstawowe kwasy tłuszczowe, zaleca się spożywanie posiłków
zawierających wysokowartościowe oleje i tłuszcze. Podczas stosowania Calominal zaleca się również spożywanie co najmniej 2-3 litrów
płynów dziennie.

Składniki
Calominal, tabletki, 60 sztuk — składniki
Celuloza, chitozan, poliwinylopirolidon, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

Przeciwwskazania
Calominal powinien być stosowany ostrożnie przez osoby z chorobami układu trawiennego, wątroby lub nerek, a także przez osoby z
cukrzycą, chorobami tarczycy lub układu krążenia. Nie zaleca się stosowania Calominal w ciąży i karmieniu piersią, chyba że zaleci to
lekarz.
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Przed rozpoczęciem stosowania Calominal zawsze należy skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli już przyjmujesz inne leki lub
suplementy diety. Nie należy przekraczać zalecanej dawki oraz stosować Calominal jako zamiennik zróżnicowanej diety i zdrowego stylu
życia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych skutków ubocznych, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z
lekarzem.

Ostrzeżenia
W przypadku przedawkowania wyrobu Calominal, może wystąpić nadmierne wiązanie tłuszczów, co może prowadzić do zaburzeń
wchłaniania niektórych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K) i innych składników odżywczych.
Jeśli doszło do przedawkowania, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Osoby, które przedawkowały wyrob
Calominal, powinny zachować ostrożność przy przyjmowaniu pokarmów i płynów, aby uniknąć poważniejszych objawów.
Wyrobu Calominal nie należy stosować jako substytutu zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki, ponieważ może to prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych.
Wyrobu Calominal nie należy stosować przez okres dłuższy niż 6 miesięcy bez konsultacji z lekarzem.
Po zakończeniu stosowania wyrobu Calominal zaleca się kontynuowanie zdrowego trybu życia, w tym prawidłowego odżywiania i
regularnej aktywności fizycznej, aby utrzymać osiągniętą wagę ciała.

Ciąża i karmienie piersią
Nie zaleca się leczenie nadwagi w okresie ciąży i karmienia piersią z leczenia nadwagi lub prowadzić je pod ścisłą kontrolą lekarza.

Ważne wskazówki
Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Calominal ważne jest przeczytanie całej ulotki z instrukcją użycia, ponieważ zawiera ona
istotne informacje. Calominal jest przeznaczony do leczenia lub łagodzenia choroby, a jego działanie nie wynika z zastosowania środków
farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych. U dzieci powyżej 3 lat i młodzieży można stosować wyrob Calominal tylko
po konsultacji z lekarzem. Osoby w wieku powyżej 80 lat nie powinny stosować go bez zgody lekarza. Osoby z zaburzeniami trawienia
lub przemiany materii, a także osoby przyjmujące leki ograniczające perystaltykę jelit, powinny skonsultować z lekarzem możliwość
stosowania Calominal. Wyrób nie wiąże składników pożywienia innych niż tłuszcze. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym
dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu oraz chronić przed światłem i wilgocią.
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