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Lyprinol advanced 60 cps
PHARMALINK

Proprietăți:
- susține prompt funcţionarea normală a
sistemului osos, articulațiilor, coloanei
vertebrale;
- îmbunătățește funcționarea sistemului cardio-
vascular (inimă, vase de sânge; ritm cardiac,
circulație sanguină, presiune arterială);
- favorizează buna funcționare a sistemelor
digestiv și reno-urinar (stomac, colon, ficat,
pancreas, vezică biliară, prostată, rinichi;
cavitate bucală; colesterol, trigliceride,

glicemie);
- sprijină optim sănătatea sistemului respirator (căi respiratorii, plămâni, trahee, bronhii,
cavitate nazală);
- susține sănătatea sistemului nervos (creier, sistem nervos central, celule nervoase;
vedere);
- contribuie la funcționarea corectă a sistemelor imunitar, limfatic, endocrin;
- întreține buna funcționalitate a sistemelor tegumentar și muscular (piele, dantură;
mușchi);
- favorizează reglarea proceselor fiziologice fundamentale la nivel celular, protejând
membrana celulară de acţiunea nocivă a radicalilor liberi;
- oferă cantitatea optimă de acizi grași polinesaturați cu lanț lung, esențiali pentru sănătatea
tuturor organelor;
- favorizează recuperarea mult mai rapidă în cazul efortului fizic prelungit, efortului
intelectual, a stărilor de convalescenţă;
- contribuie prompt la inhibarea enzimei 5-lipoxigenază, sprijinind sănătatea întregului
organism în cazul unor tulburări funcționale de natură inflamatorie;
- promovează creşterea şi dezvoltarea organismului, îmbunătăţeşte calitatea vieţii.

Ingrediente active:
Extract uleios 100% natural din Scoica cu cochilie verde Perna canaliculus/Green Lipped
Mussel din ape nepoluate, protejate, din Noua Zeelandă; extract uleios din Krill Antarctic
Euphasia superba; emulsifiant: ulei din fructe ale arborelui de Măslin Olea europaea, de
puritate farmaceutică. Nu conține conservanți, gluten, lactoză, amidon, metale grele,
organisme modificate genetic, substanțe cu potențial alergenic.

Mod de administrare:
2 capsule/zi (1 dimineața+1 seara), în timpul sau după masă. Pentru afecțiuni cronice sau în
situații deosebite (crize foarte dureroase, imunitate foarte scăzută etc.) se recomandă o cură
inițială de 2-4-6 săptămâni cu o doză “de atac” a câte 4 capsule/zi (2 dimineața+2 seara),
după care se poate lua doza obișnuită. Dacă dozajul inițial este prea mare și se resimte un

http://www.remediu.ro


disconfort local și o accentuare a simptomelor (durerilor) se poate reduce doza la 3 sau la 2
capsule pe zi, până la apariția senzației de confort, dar nu se întrerupe administrarea.
Pentru copii de 3-12 ani: 3 capsule/zi timp de 3 săptămâni (pentru afecţiuni cronice), apoi se
ia doza obișnuită de 1-2 capsule/zi. Pentru femei însărcinate sau care alăptează și pentru
copii sub 3 ani se recomandă consultarea/anunţarea medicului. Nu interacționează cu alte
tratamente. Se recomandă o administrare de minimum 2-3 luni sau până la obținerea
efectului benefic dorit, fără pauză. Se pot face cure de 3-6-9 luni fără întrerupere, în funcție
de gravitate. Poate fi utilizat și pe termen lung, nu creează dependență. Produs 100%
natural.


