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Quercetin 500 mg 60 cps
NATURAL FACTORS

Antiinflamator, Antihistaminic, Antioxidant,
Antiviral, Cancer, Prostatită, Cataractă,
Alergii, Bronşită, Astm, Artrită, Reumatism,
Sinuzită alergică.

Quercetin este un flavonoid esenţial care formează “coloana vertebrală” a mai multor
flavonoizi printre care: flavonoizii citrici, rutin, hesperidin, narigin şi tangeritin. Este cel mai
activ dintre flavonoizi şi multe din plantele medicinale îşi datorează proprietăţile prezenţei
Quercetin-ului.
Quercetin are proprietăţi puternice anti-inflamatoare prin inhibarea proceselor inflamatorii
iniţiale. Inhibă producerea şi eliberarea Histaminei şi a altor mediatori alergici/inflamatori. De
aceea se foloseşte cu rezultate bune în tratarea Artritei, Reumatismului Articular, Artrozei. În
plus, Quercetin are efecte antioxidante, de protejare a Vitaminei C şi proprietăţi antitumorale
remarcabile, în special, pentru cancerul de piele şi de prostată.
Quercetin poate să aibă efecte pozitive în combaterea şi prevenţia Cancerului, Prostatitei,
Bolilor Cardiace, Cataractei, Alergiilor şi Bolilor Respiratorii, precum Bronşita şi Astmul
bronşic. Prin caracterul său antialergic este un adjuvant în tratarea sinuzitei alergice.

COMPOZIŢIE: Ingrediente / capsulă: dihidrat de Quercetină (furnizând 500 mg quercetină) –
568,18
mg; Capsulă: hidroxipropilmetilceluloză, apă purificată; Agent de încărcare: celuloză
microcristalină;
Emulsifianţi: acizi graşi, săruri de magneziu ale acizilor graşi; Agent antiaglomerant: dioxid de
siliciu.
Nu conţine: coloranţi, agenţi de conservare sau îndulcitori artificiali, produse lactate,
amidon, zahăr,
grâu, gluten, fermenţi, soia, porumb, ouă, peşte, fructe de mare, produse animale, sare, nuci,
nici OMG.
Potrivit pentru vegetarieni şi vegani.

ADMINISTRARE: Mod de utilizare (adulţi): 1 capsulă de două ori pe zi în timpul meselor, sau
după cum vă recomandă specialistul. Consultaţi specialistul pentru o utilizare mai lungă de
12 săptămâni.
Atenţionări şi precauţii:
Consultaţi specialistul înainte de utilizare dacă sunteţi însărcinată sau alăptaţi.
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A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă
sănătos.
Isura TM este marca înregistrată a Isura.

Greutate netă = 47,88 g.
Producător: Factors Group of Nutritional Companies Inc.,1550 United Boulevard, Coquitlam,
British Colombia V3K 6Y2 - CANADA
Deţinător de notificare: S.C. PROVITA NUTRITION SRL Braşov, str. Lungă nr.73, ap.2, judeţul
Braşov,
ROMÂNIA.


