
http://www.remediu.ro

Biomobil L95 63 cps FARES

 Beneficii

    Ajută la menţinerea sănătăţii oaselor şi articulaţiilor
    Nu generează efecte secundare
    Nu irită mucoasa gastrică
    Produs 100% natural, fără excipienți

Arii de acțiune: Articulații

    Descriere

Biomobil capsule se recomandă în afecțiuni inflamatorii ale aparatului locomotor, acute sau cronice,
 pentru diminuarea inflamației si a durerii.

Evaluarea eficienței a demonstrat:

– instalarea efectului terapeutic după 5 zile de administrare.
– reducerea intensității durerii cu 68% în toate cazurile.
– dispariția puseului acut dureros în 100% din cazuri.
– creșterea mobilității la 90,7% din cazuri și a capacității funcționale la peste 93% din cazuri.

Tip produs: Supliment alimentar

Greutate netă: 32,1 g

Condiții de păstrare: La loc uscat și la temperatura mediului ambiant

    Ingrediente

- Extract uscat de rădăcină de turmeric (Curcuma longa) standardizat în 95% curcuminoide 82 mg
- Extract uscat de rădăcină de gheara diavolului (Harpagophyti radix) standardizat în min. 2,7%
harpagozide  82 mg
- Extract uscat de tămâie (Boswellia serrata) standardizat în min. 65% acid boswellic 61,5 mg
- Extract de scoarţă de salcie (Salicis cortex) standardizat în min. 15% salicină  61,5 mg
- Muguri de plop (Populi gemma) 41 mg
- Frunze de mesteacăn (Betulae folium) 41 mg
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- Creţuşcă (Ulmariae herba) 16,4 mg
- Piper longum  12,3 mg
- Ulei esenţial de mesteacăn galben (Betula alleghaniensis aetheroleum)  4,1 mg
- Ulei esenţial de copaiba (Copaiferae aetheroleum) 4,1 mg
- Ulei esenţial de turmeric (Curcumae longae aetheroleum) 4,1 mg

Învelişul capsulei este pe bază de gelatină animală.

    Mod Administrare

Adulţi și copii peste 6 ani: câte 1 capsulă de 3 ori pe zi, la o oră după masă. Dacă este nevoie de un
efect mai puternic, se pot administra până la 6 capsule pe zi, la recomandarea medicului sau a
farmacistului.

Durata curei: 1 - 3 luni.

Atenționări:

Nu se recomandă copiilor sub 6 ani, în caz de sensibilitate la aspirină/salicilaţi și în caz de
hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.

Sarcină și alăptare:

Nu se recomandă femeilor însărcinate şi mamelor care alăptează datorită unor posibile efecte de
stimulare a contracţiilor uterine. Substanţele active trec în laptele matern şi pot modifica gustul
laptelui.

Efecte secundare și interacțiuni: 

Acest produs se poate utiliza concomitent cu medicamentele.

La dozele recomandate nu au fost semnalate efecte secundare.

La asocierea cu anticoagulante pe o durată mai mare de 3 luni, recomandăm urmărirea timpului de
coagulare!

Asocieri recomandate:

Pe tot parcursul curei puteţi asocia ceaiul Articulaţii sănătoase-L85/L93 şi gelul Biomobil-L88 sau
gelul cu Ghiara diavolului şi Untul pământului-L94.

Sfaturi practice de dietă și stil de viață:

Recomandăm excluderea din alimentaţie a cărnii, pâinii albe, produselor de patiserie din făină albă,
a zahărului alb. Se recomandă consumul de fructe, oleaginoasele (nuci, ulei de măsline, ulei de
cânepă), legume (varză, suc de cartof crud, hrean, etc), grâu încolţit. Se evită apa rece, frigul,
umezeala, infecţiile. Se recomandă băi fierbinţi, saună şi masaj uscat.


