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Telom-r alergo 120 cps DVR
PHARM

Combinaţie de extracte din plante şi uleiuri esenţiale,
contribuie la răspunsul organismului afectat de
tulburări alergice.

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

Ingrediente/capsulă: Capsulă de gelatină tare; Astragalus (Astragalus membranaceus), rădăcină,
extract hidroalcoolic 20:1, cu min. 50% polizaharide, uscat: 80mg; Panseluță-sălbatică/ Trei-frați-
pătați (Viola tricolor), părți aeriene, extract hidroalcoolic 5:1 (maltodextrină): 80mg; Panseluță-
sălbatică/ Trei-frați-pătați (Viola tricolor), părți aeriene, pulbere: 79,88mg; Chlorella (Chlorella
vulgaris), pulbere: 60mg; Arbore-de-tămâie (Boswellia serrata), rășină, extract 5-10:1, uscat, cu
70-85% acizi boswelici: 60mg; Lăptișor-de-matcă liofilizat: 20mg; Astragalus (Astragalus
membranaceus), rădăcină, pulbere: 20mg; Mentă (Mentha piperita), ulei esențial: 0,04mg; Salvie
(Salvia officinalis), ulei esențial: 0,04mg; Ravintsara (Cinnamomum camphora), 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.

Panseluța- sălbatică: Ajută la menținerea sănătății pielii; contribuie la buna funcționare a
sistemului digestiv și la confortul digestiv.

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.

Arborele-de-tămâie: Protejează tractul digestiv; susține flexibilitatea articulațiilor; ajută la
îmbunătățirea funcției mintale; ajută la menținerea colesterolului la niveluri sănătoase. Sprijină
funcția inimii; sprijină starea de sănătate a plămânilor; susține funcția reproductivă; sprijină
sănătatea menstruală; susține sănătatea sexuală masculină.
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Prezentare: Flacon cu 120 capsule.

Precauții: A se administra cu prudență copiilor și femeilor însărcinate sau care alăptează. Crește
efectul anticoagulantelor, la administrarea concomitentă.

Contraindicații:  Alergie la produsele apicole.


