ULOTKA INFORMACYJNA GALLMET® –M
SUPLEMENT DIETY
Kompozycja naturalnego źródła kwasów żółciowych i ziół wspomagająca utrzymanie dobrej kondycji układu
pokarmowego.
10 (30, 60,90) kapsułek
Zawartość: 4.5, 13.5, 27, 40.5 (10, 30, 60,90 kapsułek po 4.5 g)
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Najlepiej spożyć przed i numer partii: na spodzie pudełka.
Suplement diety GALLMET®-M stanowi naturalne źródło żółci wspomagające pracę wątroby i wytwarzanie żółci,
dzięki czemu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego.
Mięta pieprzowa w szczególności wspomaga utrzymanie prawidłowej mikroflory bakteryjnej. Ziele szanty pomaga
utrzymać w dobrej kondycji układ trawienny, wątrobę i pęcherzyk żółciowy. Koper włoski i lukrecja wspomagają
procesy trawienia.
Skład zalecanej dziennej porcji:
Składnik

Zawartość w
1 kapsułce

Zawartość w
2 kapsułkach

Zawartość w
3 kapsułkach

Zawartość w
4 kapsułkach

Zawartość w
5 kapsułkach

Zawartość w
6 kapsułkach

Liofilizowa- na żółć
wołowa
Mięta pieprzowa

100 mg

200 mg

300 mg

400 mg

500 mg

600 mg

40 mg

80 mg

120 mg

160 mg

200 mg

240 mg

Szanta zwyczajna

30 mg

60 mg

90 mg

120 mg

150 mg

180 mg

Prawoślaz lekarski

30 mg

60 mg

90 mg

120 mg

150 mg

180 mg

Lukrecja gładka

30 mg

60 mg

90 mg

120 mg

150 mg

180 mg

Koper włoski

20 mg

40 mg

60 mg

80 mg

100 mg

120 mg

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1 - 2 kapsułek, 1 do 3 razy dziennie przed śniadaniem, przed
lunchem i przed obiadem w zależności od potrzeb. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia (6
kapsułek).
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia.
W ciągu pierwszych pięciu dni stosowania może pojawić się łagodna biegunka i nudności.
Ostrzeżenia: Preparat nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące piersią, lub osoby cierpiące na
zaburzenia trawienia związane z nieprawidłowym wydzielaniem żółci, osoby chore na żółtaczkę oraz osoby przyjmujące
inne preparaty zawierające żółć. Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Osoby przyjmujące leki powinny przed zastosowaniem produktu skonsultować się z lekarzem.
Składniki: liofilizowana żółć wołowa, celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), hypromeloza (składnik osłonki
kapsułki), wysuszone i sproszkowane zioła: liść Mięty pieprzowej (Mentha piperita), ziele Szanty (Marrubium vulgare),
korzeń Prawoślazu lekarskiego (Althea officinalis), korzeń i kłącze Lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra), owoc Kopru
włoskiego (Foeniculum vulgare), krzemionka koloidalna (substancja przeciwzbrylająca), stearynian magnezu (substancja
przeciwzbrylająca), guma Gellan (osłonka kapsułki).
Wyprodukowano na Węgrzech dla: 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
Europejskie zgłoszenie patentowe numer: EP11156006.6

ULOTKA INFORMACYJNIA GALLMET® –N
SUPLEMENT DIETY
Naturalne źródło żółci dla dobrej kondycji układu trawiennego
10, 30, 60, 90 kapsułek
Zawartość: 2 g, 6 g, 12g, 18 g (10, 30, 60 , 90 kaspułek po 0,2 g)
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Najlepiej spożyć przed i numer partii: na spodzie pudełka.
Skład zalecanej dziennej porcji:
Składnik

Zawartość w
1 kapsułce

Zawartość w
2 kapsułkach

Zawartość w
3 kapsułkach

Zawartość w
4 kapsułkach

Liofilizowana
żółć wołowa

125 mg

250 mg

375 mg

500 mg

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1 kapsułka przed śniadaniem, 1-2 kapsułek przed
lunchem i 1 kapsułka przed obiadem w zależności od potrzeb. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia (4 kapsułki).
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia.
W ciągu pierwszych pięciu dni stosowania może pojawić się łagodna biegunka i nudności.
Ostrzeżenia: Preparat nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące piersią, osoby cierpiące na
zaburzenia trawienia związane z nieprawidłowym wydzielaniem żółci, osoby chore na żółtaczkę oraz osoby
przyjmujące preparaty zawierające żółć. Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze
składników preparatu.
Osoby przyjmujące leki powinny przed zastosowaniem produktu skonsultować się z lekarzem.
Składniki: liofilizowana żółć wołowa, hypromeloza (składnik osłonki kapsułki), celuloza mikrokrystaliczna
(substancja wypełniająca), guma Gellan (osłonka kapsułki), krzemionka koloidalna (substancja
przeciwzbrylająca), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca).
Wyprodukowano na Węgrzech dla: 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
Europejskie zgłoszenie patentowe numer: EP11156006.6

