GALLMET®-M, výživový doplnok, tobolky rozpúšťajúce sa až v čreve, obsahujúce prírodné
žlčové kyseliny a byliny, slúžiace na podporu trávenia a funkcie žlče
Balenie: 10 (30, 60, 90) toboliek
Netto hmotnosť: 4,5g (13,5g; 27g; 40,5g)
Zloženie: sušená hovädzia žlč; zväčšovač objemu: mikrokryštalická celulóza; obal tobolky:
hydroxypropyl metyl celulóza; sušené byliny: mäta, jablčník obyčajný, koreň ibiša lekárskeho, koreň
sladkého drievka, fenikel obyčajný; protihrudkujúce látky: oxid kremičitý, stearát horečnatý; obal
tobolky: guma gellan.
Mäta prispieva k zdravému fungovaniu žalúdka a črevného systému, podporuje črevnú
mikroflóru. Jablčník obyčajný napomáha pri uvoľňovaní črevného traktu, prispieva k zdravému
tráveniu, normálnemu fungovaniu pečene a žlče. Koreň sladkého drievka podporuje zdravé
fungovanie tráviaceho systému. Fenikel obyčajný prispieva k zdravému tráveniu.
Odporúčaná denná dávka: 1-3x1-2 tobolky priamo pred hlavnými jedlami (raňajky-obed-večera), v
závislosti od telesnej hmotnosti a individuálnych reakcií.
Neužívajte viac, ako je odporúčaná denná dávka! Skladujte na chladnom mieste, mimo dosahu malých
detí. Výživový doplnok nenahrádza vyrovnanú, zmiešanú stravu a zdravú životosprávu.
Účinné látky v dennej dávke, v prípade troch hlavných jedál (raňajky-obed-večera) (maximálne 6
toboliek):
Počet toboliek
1
2
3
4
6
100
200
300
400
600
Sušená hovädzia žlč (mg)
10
20
30
40
60
Mäta extract (mg)
7,5
15
22,5
30
45
Jablčník obyčajný extract (mg)
7,5
15
22,5
30
45
Koreň sladkého drievka extract (mg)
7,5
15
22,5
30
45
Koreň ibišu lekárskeho extract (mg)
5
10
15
20
30
Plod feniklu extract (mg)
Prípravok sa nesmie podávať pri akútnych žlčových záchvatoch, v prípade biliárnej obštrukcie
(uzáveru žlčových ciest) a počas tehotenstva. V závislosti od individuálnej citlivosti sa v prvých dňoch
užívania môže vyskytnúť mierna hnačka, nevoľnosť. Neodporúča sa užívať s inými prípravkami, ktoré
majú vplyv na žlč.
Miesto pôvodu: Európska únia
Distribútor: 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
Minimálna trvanlivosť: viď údaj na boku balenia: deň-mesiac-rok
European Patent Pending: EP11156006.6
********************************************************
Pre výber medzi GALLMET®-M a GALLMET®-N sa odporúča vyskúšať obidva produkty tak, že
užívateľ bude brať každý z nich po dobu 2-4 týždňov a produkt u ktorého bude pozorovať lepší
účinok alebo lepší pocit, bude užívať ďalej.
Tieto dva produkty môžu mať rôzne účinky v závislosti od individuálneho stavu, citlivosti a
reakcií človeka, čo sa presne nedá vopred určiť, pretože účinky obidvoch prípravkov sú veľmi
podobné.

GALLMET®-N výživový doplnok, tobolky rozpúšťajúce sa až v čreve, obsahujúce prírodné žlčové
kyseliny
Balenie: 10 (30, 60, 90) toboliek
Netto hmotnosť: 2g (6g, 12g, 18g)
Zloženie: sušená hovädzia žlč; obal tobolky: hydoxypropyl metyl celulóza; zväčšovač objemu:
mikrokryštalická celulóza; obal tobolky: guma gellan; protihrudkujúce látky: oxid kremičitý, stearát
horečnatý
Odporúčaná denná dávka: ráno 1, na poludnie 1-2 a večer 1 tobolku priamo pred významnejšími
hlavnými jedlami, v závislosti od telesnej hmotnosti a individuálnych reakcií.
Neužívajte viac, ako je odporúčaná denná dávka! Skladujte na chladnom mieste, mimo dosahu malých
detí. Výživový doplnok nenahrádza vyrovnanú, zmiešanú stravu a zdravú životosprávu.
Účinné látky v dennej dávke, v prípade troch hlavných jedál (raňajky-obed-večera) (maximálne 4
tobolky):
Počet toboliek
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Prípravok sa nesmie podávať pri akútnych žlčových záchvatoch, v prípade biliárnej obštrukcie
(uzáveru žlčových ciest) a počas tehotenstva. V závislosti od individuálnej citlivosti sa v prvých dňoch
užívania môže vyskytnúť mierna hnačka, nevoľnosť. Neodporúča sa užívať s inými prípravkami, ktoré
majú vplyv na žlč.
Miesto pôvodu: Európska únia
Distribútor: 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

Minimálna trvanlivosť: viď údaj na boku balenia: deň-mesiac-rok

European Patent Pending: EP11156006.6

********************************************************
Pre výber medzi GALLMET®-M a GALLMET®-N sa odporúča vyskúšať obidva produkty tak, že
užívateľ bude brať každý z nich po dobu 2-4 týždňov a produkt u ktorého bude pozorovať lepší
účinok alebo lepší pocit, bude užívať ďalej.
Tieto dva produkty môžu mať rôzne účinky v závislosti od individuálneho stavu, citlivosti a
reakcií človeka, čo sa presne nedá vopred určiť, pretože účinky obidvoch prípravkov sú veľmi
podobné.

