GEBRUIK:
bevat een gestandaardiseerd olieachtig extract van gember dat zeer geconcentreerd
is aan actieve bestanddelen. Deze innoverende formule draagt hierdoor bij aan het bewaren van uw digestief
kan gebruikt worden in geval van overdaad in de
welzijn en aan het licht houden van uw maag.
voeding, in geval van zwangerschap en tijdens verplaatsingen/ reizen.
WERKINGSMECHANISME: Gember bezit specifieke eigenschappen om u te helpen om uw maag licht te houden. Dit werd bestudeerd in honderden klinische studies gedurende de laatste 25 jaar die deze eigenschappen
bij verschillende doelgroepen, waaronder zwangere vrouwen, hebben aangetoond.
bevat een gestandaardiseerd
Het meest typische actief bestanddeel van gember is gingerol-6.
olieachtig extract van gember dat hoog gedoseerd is (40% gingerolen, waarvan 25% gingerol-6). Het gemberextract gebruikt in
is 25 x meer geconcentreerd dan traditioneel gemberpoeder. De formule van
draagt dus bij tot het behouden van een lichte maag.
BETROUWBAARHEID: De vele studies uitgevoerd met gember hebben geen negatieve effecten aangetoond.
De inname van gember tijdens de zwangerschap is dus toegestaan, zelfs tijdens de eerste maanden.
kan dus zonder risico ingenomen worden door volwassenen, zwangere vrouwen vanaf de eerste
maand van de zwangerschap, en door kinderen vanaf 6 jaar.
GEBRUIKSINSTRUCTIE: In te slikken met een beetje water.
POSOLOGIE:
Adolescenten / Volwassenen
Zwangere vrouwen
Kinderen van 6 tot 12 jaar

1 capsule 3 x/dag
1 capsule 2 x/dag
1 capsule/dag

In geval van reis of verplaatsing, neem
de capsules 30 minuten voor het vertrek.

VOORZORGSMAATREGELEN: Niet gebruiken bij verstopping van de galwegen. Uit voorzichtigheid dient men
de associatie met medicijnen die de bloedstolling verminderen (anticoagulantia, van de familie van vitamine
K-antagonisten) te vermijden, zonder de coagulatietijd te bewaken.
INGREDIENTEN PER CAPSULE: Zonnebloemolie (Helianthus annuus, zaad) - glansmiddel: gelatine - bevochtigingsmiddel: glycerol - gestandaardiseerd olie-achtig extract van gember * (Zingiber officinale, wortelstok)
* 40 % gingerolen, waarvan 25% gingerol-6 en maximum 6 % shogaol-6: 20 mg olie-achtig extract stemt overeen met 500 mg gemberpoeder.

Een tip alvorens u op vakantie vertrekt: vergeet niet om
mee te nemen. De dagelijkse dosis
niet overschrijden. Dit voedingssupplement vervangt geen gevarieerde en evenwichtige voeding, noch een
gezonde levensstijl.
Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
VERDELER: Therabel Pharma N.V.
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