
GALLMED doğal safra asitleri ve şifalı bitkileri içeren, sindirim ve safra fonksiyonunu desteklemek 

için bağırsakta çözülen besin takviye kapsülü  

10 (30, 60, 90) kapsül  

Net kütle ağırlığı: 4,5g (13,5g; 27g; 40,5g)  

Bileşenler: kurutulmuş sığır safrası; kütle artırıcı: mikrokristalli selüloz; kapsül kabuğu: hidroksi-propil-

metil-selüloz; kurutulmuşşifalı bitkiler: nane yaprağı, marribium vulgare, hatmi kökü, meyan kökü, rezene; 

düğüm engelleyiciler: silisyum-dioksit, magnezyum-stearat; kapsül kabuğu: jellan sakız.  

Nane tozu bağırsak sistemi ve mide’nin sağlıklı işleyişine katkı sağlar, bağırsak sisteminin 

mikroflorasını destekler. Tıbbi marribium vulgare bağırsak sisteminin gevşemesine yardımcı olur, 

sağlıklı sindirime, ciğer ve safranın normal çalışmasına katkı sağlar. Meyankökü sindirim sisteminin 

sağlıklı çalışmasını destekler. Rezene sağlıklı sindirime katkı sağlar.  

Önerilen günlük doz: 1-3x1-2 kapsül doğrudan ana yemeklerden (kahvaltı-öğle yemeği-akşam yemeği) önce, 

vücut ağırlığı ve bireysel tepkilere bağlı olarak.  

Önerilen miktardan daha fazlasını kullanmayınız! Ürünün çocukların erişemeyeceği, serin bir yerde 

muhafaza edilmesi gerekir.  Besin takviyesi dengeli, karışık besin gereksinimini ve sağlıklı yaşam biçimini 

karşılamaz.  

Günlük dozdaki katkı maddeleri, üç defalık ana yemek (kahvaltı-öğle yemeği-akşam yemeği) durumunda 

(en fazla 6 kapsül):  

 

Kapsül adedi  1 2 3 4 6 

Kurutulmuş sığır safrası (mg)  100 200 300 400 600 

Nane yaprağı extract (mg)  10 20 30 40 60 

Marribium vulgare extract (mg)  7,5 15 22,5 30 45 

Meyankökü extract (mg)  7,5 15 22,5 30 45 

Hatmi kökü extract (mg) 7,5 15 22,5 30 45 

Rezene extract (mg) 5 10 15 20 30 

 

 

Akut safra kesesi nöbetleri ve safra yolu tıkanıklıklarından kaynaklanan sarılık durumunda, ayrıca hamilelik 

süresince ürün kullanılamaz. Kişisel duyarlılığa bağlı olarak ilk birkaç gün içersinde hafif ishal, mide 

bulantısı görülebilir. Safraya etki eden diğer ürünlerle birlikte kullanımı önerilmez.  
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