® GALLMEDكبسوالت مكمالت غذائية من التورين )حمض أميني( واألعشاب
العبوة 60 :كبسولة
الوزن الصافي 0.95 :أونصة ) 27جرام(
®) GALLMEDجالميد( يساعدك على التمتع بأمعاء صحية ومعدة صحية وكبد صحي ،كما يعزز وظيفة المرارة* .
كما أنه يدعم الھضم الصحي ويساعد على الحفاظ على بكتريا األمعاء النافعة*.

معلومات المكمالت الغذائية
حجم الحصة المنصوح به  2كبسولة
عدد الحصص في العبوة حوالي 30
 %من الكمية اليومية
الكمية في الكبسولة الواحدة
مستخلص التورين  200ملغ
†
نعناع )أوراق(  80ملغ
†
فراسيون أبيض )حشيشة الكلب(
†
)أوراق(  60ملغ
جذور الخطمي  60ملغ
†
جذر العرقسوس  60ملغ
†
شمر مر )فاكھة(  40ملغ
†
† القيمة اليومية غير محددة
مكونات أخرى :بلورات السيللوز متناھية الصغر )ميكرو كريستالين سللوز( ،ھيدروكسي بروبيل ميثيل السيللوز ،ثنائي
أوكسيد السيليكون ،سيترات المغنيزيوم ،صمغ الجيالن )آمنة لالستخدام في الغذاء(.

التعليمات :للبالغين من عمر  16فما فوق :تناول  2-1كبسولة يوميا قبل كل وجبة طعام .الكمية التي يجب تناولھا يجب أن
تحدد حسب وزن الجسم وتجاوب الشخص .ال تتجاوز الجرعة اليومية التي ينصح بھا.
تحذير :ال يجب تناول ھذا المنتج عند المصابين بالقولنج المراري )الصفراوي( أو اليرقان الناتج عن انسداد مجرى الطرق
الصفراوية )اليرقان االنسدادي( أو أثناء الحمل .حسب حساسية الشخص ،قد تحدث حاالت إسھال وغثيان في األيام القليلة
األولى.
ال ينصح بتناوله مع المنتجات األخرى المستخدمة لعالج المرارة )الصفراء( والقنيات الصفراوية.
يجب الحفظ في مكان جاف وبارد.
لمعرفة تاريخ التصنيع انظر على التاريخ الموجود على العلبة :اليوم – الشھر  -العام
صنع في الواليات المتحدة األمريكية من مواد أمريكية ومواد مستوردة.
التوزيعNICOPRO USA INC :
 677جادة نورث واشنطن .رقم 57
ساراسوتا ،فلوريدا  – 34236 .FLالواليات المتحدة األمريكية
للتبليغ عن أثر جانبي خطير:
NICOPRO USA INC
 677جادة نورث واشنطن .رقم 57
ساراسوتا ،فلوريدا  – 34236 .FLالواليات المتحدة األمريكية
فاكس(941) 357-1365 :
بريد الكترونيnicopro@nicopro.us :
* ھذه البيانات لم يتم تقييمھا من قبل إدارة األغذية واألدوية األمريكية .ھذا المنتج ال يستخدم من أجل تشخيص ،عالج ،شفاء
أو الوقاية من أي مرض.

