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Telom-r diab 120 cps DVR PHARM

Ingredientele din acest produs contribuie la funcționarea normală a pancreasului și la sănătatea
sistemului nervos, elemente de maximă importanță în toate formele de diabet.

Mod de utilizare: Câte 1-2 capsule, de 2 ori pe zi.

Ingrediente/capsulă: Astragalus (Astragalus membranaceus), rădăcină, extract hidroalcoolic 20:1,
cu min. 50% polizaharide, uscat: 100mg; Capsulă de gelatină tare; Frunze de Măslin (Olea europaea)
– extract hidroalcoolic uscat, cu min. 18% oleoeuropeină: 80mg; Chlorella (Chlorella vulgaris),
pulbere: 80mg; Anghinare (Cynara scolymus), extract apos (maltodextrină), uscat, cu min. 2,5%
derivați de acid cafeic: 40mg; Armurariu (Silybum marianum), fructe, extract uscat cu 80%
silimarină: 40mg; Astragalus (Astragalus membranaceus), rădăcină, pulbere: 40mg; Frunze de
Măslin (Olea europaea) pulbere: 19,88mg; Ravintsara (Cinnamomum camphora), ulei esențial:
0,04mg; Ienupăr (Juniperus communis), ulei esențial: 0,04mg; Scorțișoară (Cinnamomum cassia),
ulei esențial: 0,04mg.

Acțiuni fiziologice:

Astragalus membranaceus: Susține sănătatea vaselor de sânge, contribuie la menținerea unei
tensiuni arteriale normale, ajută la menținerea fluidității fiziologice a sângelui, poate proteja funcția
cardiacă; contribuie la menținerea sănătății imunitare, susține apărarea naturală a organismului,
contribuie la apărarea organismului împotriva agenților externi, crește rezistența organismului în
caz de condiții ambientale neprielnice; este un tonic ce contribuie la activitatea adaptogenă, susține
rezistența fizică și mentală a organismului; are un rol antioxidant, protejând celulele și țesuturile de
deteriorările oxidative.

Chlorella: Întreține energia și tonusul; sursă naturală de nutrienți esențiali, de vitamine și de
minerale; întărește vitalitatea; utilizată în caz de oboseală temporară. Susține sistemul de apărare.

Armurariul: Protejează și regenerează celulele hepatice; susține sănătatea și buna funcționare a
ficatului, stimulează producția de bilă; contribuie la menținerea funcțiilor fiziologice de purificare a
organismului.

Anghinarea: Susține sănătatea intestinală; susține digestia, contribuie la funcționarea normală a
tractului intestinal, contribuie la confortul intestinal.

Frunzele de Măslin: Mențin sănătatea cardiovasculară; susțin o presiune sănătoasă a sângelui;
susțin metabolismul colesterolului și al lipidelor; ajută la menținerea nivelului normal al
colesterolului; contribuie la menținerea  unui nivel sănătos al glucozei în sânge. Polifenolii din
extract au proprietăți antioxidante; asigură un efect de protecție a organismului; asigură o acțiune
antioxidantă pentru a preveni degradarea oxidativă a țesuturilor, ajută la eliminarea radicalilor liberi
din celule; protejează organismul de radicalii liberi induși de poluare. Poate ajuta la protejarea
colesterolului LDL și împotriva oxidării lipidelor.

Precauții: Se va administra cu prudență femeilor însarcinate sau care alăptează.

Contraindicații: Calculi biliari, poate provoca migrarea acestora.  
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