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Ghimbir 540mg 100 cps SWANSON

Principiile active din rădăcina de ghimbir au
proprietăți antiemetice, antivertiginoase,
carminative, stimulează secreția de salivă și sucuri
digestive, eliminarea apei.

Ghimbirul conține ulei volatil, compuși fenolici (gingeroli). Are efecte antiemetic și antivertiginos
datorită acțiunii la nivel SNC inhibă zona chemoreceptoare declanșatoare a vomei și centrul vomei.

La nivelul aparatului digestiv este coleretic, colecistokinetic (favorizează secreția bilei și motilitatea
vezicii biliare). Are acțiune benefică asupra cavității gastrice, fiind un foarte bun stimulent stomatic.

La nivelul aparatului genital are acțiune benefică asupra fertilității, crește volumul spermei și
stimulează motilitatea spermatozoizilor.

Principiile active din rădăcina de ghimber au proprietăți antiemetice, antivertiginoase, carminative,
stimulează secreția de salivă și sucuri digestive, eliminarea de apă din organism. Ghimbirul are efect
de calmare a tusei, efect antalgic, sedativ și de scădere a febrei prin stimularea transpirației, scade
colesterolul.
Aplicarea locală are efect revulsiv prin creșterea circulației periferice. Este un agent antiinflamator
și de combatere a durerilor, de aceea se utilizează pentru combaterea durerilor în artrite și migrene.

Homeopatia recomandă ghimbirul pentru afecțiuni hormonale sau sexuale.

Preparatele din ghimbir sunt utile în combaterea grețurilor și vărsăturilor în caz de rău de mișcare,
de altitudine sau rău de mare. De asemenea, poate fi folosit pentru stimularea poftei de mâncare, în
dispepsii, pentru combaterea meteorismului, dar și în debutul răcelilor sau gripei. În doze mici poate
fi folosit cu prudență și pentru combaterea grețurilor la femei în primul trimestru de sarcină.

Este contraindicat în ulcerul gastric sau duodenal.

INGREDIENT ACTIV:
Ghimbir
(Zingiber Officinale)    540mg    
Alte ingrediente: gelatină, stearat de magneziu.
Doza zilnică recomandată: 2 capsule. A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un
stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici! A se păstra la temperatura
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camerei, ferit de căldură umiditate și lumină excesivă.


