GALLMET®-M, este un supliment alimentar, sub formă de capsule, care conţine plante
medicinale şi acizi biliari naturali, solubili în intestin, pentru ușurarea digestiei şi a funcţionării
colecistului.
Forma de prezentare: cutii cu 10 (30, 60, 90) capsule
Masa netă: 4,5g (13,5g; 27g; 40,5g)
Compoziţie: bilă uscată de bovine; agent de încărcare: celuloză microcristalină; conținutul capsulei:
hidroxipropilmetilceluloză; plante medicinale uscate: frunze de mentă, unguraş, rădăcină de nalbămare, lemn-dulce, fenicul; agenți de afânare: dioxid de siliciu, stearat de magneziu; învelişul capsulei:
gumă ghellan.
Menta contribuie la funcţionarea sănătoasă a sistemului digestiv, stimulând microflora
acestuia. Unguraşul contribuie la destinderea tractului intestinal şi la o digestie sănătoasă, la
funcţionarea normală a ficatului şi a colecistului. Lemnul dulce stimulează funcţionarea
sănătoasă a sistemului digestiv. Feniculul contribuie la digestia sănătoasă.
Doza zilnică: 1-3x1-2 capsule înainte de principalele mese (dejun-prânz-cină), în funcţie de greutatea
corporală şi de reacţia individuală.
Nu consumaţi mai mult, decât doza recomandată! Păstrați produsul în locuri răcoroase, a nu se lăsa la
îndemâna copiilor. Suplimentul nutritiv nu înlocuieşte regimul alimentar echilibrat şi modul de viaţă
sănătos.
Substanţă activă în doza zilnică, în cazul a trei mese principalele (dejun-prânz-cină) (maxim 6
capsule):
1
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4
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Nr. buc. capsule
100
200
300
400
600
Bilă uscată de bovine (mg)
10
20
30
40
60
Foaie de mentă extrage (mg)
7,5
15
22,5
30
37,5
Unguraş extrage (mg)
7,5
15
22,5
30
37,5
Lemn dulce extrage (mg)
7,5
15
22,5
30
37,5
Rădăcină de nalbă mare extrage (mg)
5
10
15
20
30
Fruct de fenicul extrage (mg)
Produsul nu se va administra în caz de colecistită acută sau icter mecanic, respectiv în timpul
sarcinii. În funcţie de reacţia individuală în primele zile de administrare poate să apară diaree şi greaţă
uşoară. Nu se recomandă administrarea împreună cu alte produse cu efect asupra colecistului.
Țara de origine: Uniunea Europeană
Distribuitor: GALLMED® Ltd., Unit 22 Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West
Sussex, United Kingdom, RH19 4LZ
Fax: +44-203-318-5893, email: gallmed@gallmed.co.uk, website: www.gallmed.co.uk
Termen de valabilitate: pînă la data de pe ambalaj: ziua-luna-anul
European Patent Pending: EP11156006.6
*******************************************************
Pentru a ajuta consumatorul în alegerea dintre GALLMET®-M şi GALLMET®-N, se recomandă
administrarea unui produs timp de 2-4 săptămâni, după care a celeilalte şi să se continue cu
administrarea acelui produs care are un efect mai bun.
Cele două produse pot să aibă eficacitate diferită în funcţie de starea, sensibilitatea şi reacţia
individuală, ceea ce nu se poate anticipa, deoarece efectul celor două produse este foarte
asemănător.

GALLMET®-N este un supliment alimentar, sub formă de capsule, care conţine acizi biliari
naturali, solubili în intestin
Compoziţie: bilă uscată de bovine; conținutul capsulei: hidroxipropil-metilceluloză; agenți de încărcare:
celuloză microcristalină; înveliş capsulă: gumă ghellan; agenți de afânare: dioxid de siliciu, stearat de
magneziu
Forma de prezentare: cutii cu 10 (30, 60, 90) capsule
Masa netă: 4g (12g; 24g; 36g)
Doza zilnică: dimineaţa 1, la prânz 1-2, iar seara 1 capsulă înainte de principalele mese, în funcţie de
greutatea corporală şi de reacţia individuală
Nu consumaţi mai mult, decât doza recomandată! Produsul trebuie păstrat în locuri răcoroase, a nu se
lăsa la îndemâna copiilor. Suplimentul nutritiv nu înlocuieşte regimul alimentar echilibrat şi modul de
viaţă sănătos.
Substanţă activă în doza zilnică, în cazul a trei mese principalele (dejun-prânz-cină) (maxim 4 capsule):
Nr. buc. capsule
1
2
3
4
Bilă uscată de bovine (mg)
125
250
375
500
Produsul nu se va administra în caz de colecistită acută sau icter mecanic, respectiv în timpul sarcinii.
În funcţie de reacţia individuală în primele zile de administrare poate să apară diaree şi greaţă uşoară. Nu
se recomandă administrarea împreună cu alte produse cu efect asupra colecistului.
Țara de origine: Uniunea Europeană
Distribuitor: GALLMED® Ltd., Unit 22 Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West
Sussex, United Kingdom, RH19 4LZ
Fax: +44-203-318-5893, email: gallmed@gallmed.co.uk, website: www.gallmed.co.uk
Termen de valabilitate: pînă la data de pe ambalaj: ziua-luna-anul
European Patent Pending: EP11156006.6

*********************************************************
Pentru a ajuta consumatorul la alegerea dintre GALLMET®-M şi GALLMET®-N, se recomandă
administrarea unui produs timp de 2-4 săptămâni, după care a celeilalte şi să se continue cu
administrarea acelui produs care are un efect mai bun
Cele două produse pot să aibă eficacitate diferită în funcţie de starea, sensibilitatea şi reacţia
individuală, ceea ce nu se poate anticipa, deoarece efectul celor două produse este foarte
asemănător.

