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Fitodolor l99 30 cps FARES

 Beneficii

    Efect antiinflamator, antialgic, miorelaxant
    Nu afectează mucoasa gastrică la administrare repetată, nu produce retenție salină

Arii de acțiune: Antiinflamator

    Descriere

FITODOLOR, L99, 30 capsule este un produs natural cu efect antiinflamator general antialgic,
miorelaxant, recomandat în boli reumatice cronice: coxartroză, gonartroză, discopatie lombară,
spondiloză, dureri posttraumatice ușoare și alte afecțiuni inflamatorii cronice. Recomandat și
persoanelor care au contraindicație la antiinflamatoarele de sinteză (cei cu boli cardiovasculare, boli
peptice gastrice, boli hepatice, boli renale, diabet zaharat).

Evaluarea eficienței a fost realizată în colaborare cu medici de familie.

    Eficiență confirmată pentru reducerea durerii articulare în procent de 79% si creșterea mobilității
în procent de 81%, la toate cazurile monitorizate.

    Instalarea efectului terapeutic a avut loc în 5 zile. 

Tip produs: Supliment alimentar

Greutate netă:  15,9 g

Condiții de păstrare: la loc uscat și la temperatura mediului ambient.

    Ingrediente

O capsulă conţine:

    extract uscat din rizomi de turmeric (Curcumae longae rhizoma) standardizat în min. 95%,
curcuminoide 107,5 mg,
    extract uscat de scoarță de salcie (Salicis cortex) standardizat în min. 15% salicina 86 mg,
    rizomi de turmeric (Curcumae longae rhizoma) 64,5 mg,
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    rădăcină de Ashwagandha (Withania somnifera) 43 mg,
    extract uscat de tamâie (Boswellia serrata) standardizat în min. 65% acid boswellic 43 mg,
    extract uscat din oleorezina de Commiphora mukul standardizat în 10% guggulsterone 43 mg,
    extract uscat de ananas (Ananas cosmosus) standardizat în bromelaina 21,5 mg,
    Piper longum 8,6 mg,
    ulei esențial de Betula alleghaniensis 8,6 mg,
    ulei esențial de tamâie (Boswelliae aetheroleum) 4,3 mg.

    Mod Administrare

    Copii 7 - 14 ani: 1 - 2 capsule pe zi.
    Copii peste 14 ani și adulți: 1 capsulă de 2 - 3 ori pe zi.
    Durata curei: 1 - 3 luni.

Cura se poate prelungi la nevoie conform recomandării medicului.

ATENŢIONĂRI:

Nu se recomandă în caz de hemoragii oculte, copiilor sub 7 ani, alergie la aspirină/salicilaţi şi în caz
de hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.

SARCINĂ ŞI ALĂPTARE:

Nu se recomandă femeilor însărcinate datorită unor posibile efecte de stimulare a contracţiilor
uterine.

Nu se recomandă mamelor care alăptează datorită faptului că substanţele active trec în laptele
matern şi pot modifica gustul acestuia.

EFECTE SECUNDARE ŞI INTERACŢIUNI:

Acest produs se poate utiliza concomitent cu medicamentele.

Evitaţi asocierea pe perioade îndelungate (administrare continuuă peste 3 luni) cu cumarinele,
anticoagulantele, antiagregante plachetare.

ASOCIERI RECOMANDATE:

Pentru eliminarea disconfortului articulaţiilor produsul se poate asocia cu capsule moi Fitodolor
Acut - L97, capsule Biomobil - L95, ceaiul Articulaţii sănătoase - L85/L93 și gelul Biomobil - L88 sau
gelul cu Gheara diavolului şi Untul pământului - L94.


