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Calmocard c35 63 cps FARES

Descriere:

-susţine funcţionarea sănătoasă a inimii

-menţine o tensiune arterială sănătoasă

-susţine irigarea şi astfel aportul sangvin de oxigen şi substanţe nutritive necesare bunei funcţionări
a muşchiului cardiac

-reduce frecvența bătăilor inimii în stările de agitaţie, nelinişte, încordare şi stress

Ingrediente:

-frunze şi flori de păducel (Crataegi folium cum flore) 114 mg

-talpa gâştii (Leonuri herba)

-rădăcină de valeriană (Valerianae radix)

-roiniţă (Melissae herba) 76 mg

-extract uscat de fructe de măceş (Cynosbati fructus) standardizat în min. 4% polifenoli.

 

Păducelul numit şi „planta inimii” creşte forţa de contracţie a muşchiului cardiac (efect tonic
cardiac), produce dilatarea vaselor de sânge, îmbunătăţind irigarea şi oxigenarea inimii, contribuie
la menținerea ritmului cardiac și a tensiunii în limite normale, are efect antioxidant, calmant şi
diuretic.

Talpa gâştii, după cum îi spune şi denumirea latină (Leonurus cardiaca), este o plantă cu tropism
cardiac. Are acţiune liniştitoare asupra sistemului nervos central şi asupra inimii.

Valeriana are acțiune relaxantă atât asupra sistemului nervos central cât și asupra musculaturii
netede, fiind utilă pentru persoane hipersensibile, care reacţionează disproporţionat la stimuli.
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Roiniţa are efect calmant, acţionează asupra sistemului nervos vegetativ, liniștind stările de agitaţie,
iritabilitate şi stres, asociate cu bătăi accelerate ale inimii.

Măceşele prezintă efect vasodilatator arterial, diuretic, antioxidant, scad permeabilitatea și
fragilitatea capilarelor datorită flavonelor. Prin conţinutul bogat în magneziu şi acid ascorbic au
dovedit acţiune benefică asupra funcţionării inimii.

Administrare:

1 capsulă de 3 ori pe zi, între mese*.

Dacă este nevoie de un efect mai puternic, se pot administra până la 6 capsule pe zi, la
recomandarea medicului sau a farmacistului.

Durata curei: a la long.

*între mese înseamnă că administrarea să nu fie asociată cu alimentaţia, de aceea este optim să se
facă la distanţă de minim o oră faţă de la ultima masă, şi o oră faţă de masa următoare. Aceasta
presupune că produsul se poate administra dimineaţa, cu minim o oră înainte de masă, iar seara la
minim o oră după masă.

ATENŢIONĂRI:

Nu se recomandă copiilor sub 10 ani (efectele asupra copiilor mici sunt insuficient studiate) şi în caz
de hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.

SARCINĂ ŞI ALĂPTARE:

Nu se recomandă femeilor însărcinate şi mamelor care alăptează datorită unor posibile efecte de
stimulare a contracţiilor uterine. Substanţele active trec în laptele matern şi pot modifica gustul
acestuia.

EFECTE SECUNDARE ŞI INTERACŢIUNI:

Acest produs se poate utiliza concomitent cu medicamentele.

La dozele recomandate nu au fost semnalate efecte secundare.

 


