fin Aleracaps - kapsle (doplněk stravy)
fin Aleramis - extrakt (doplněk stravy)

Allermin gums - žvýkačky (doplněk stravy se sladidly)

Výtažek z perily křovité

Allerminy obsahují výtažek z perily křovité (Perilla frutescens), která
přispívá k ochraně organismu ve znečištěném prostředí a pomáhá
bojovat s alergickými projevy. Produkty nesnižují pozornost, nevyvolávají ospalost a nevytvářejí návyk.
Perilla frutescens obsahuje substance, které pomáhají zmírňovat reakce na pyl, prach, houby či plísňové výtrusy. Tato rostlina produkuje
cytokiny (cytokiny se významně účastní imunitní odpovědi organismu)
a specifické protilátky.
Aleracaps - kapsle, vhodné např. pro osoby, které mají problém
s polykáním - mohou tobolku „otevřít“ a její obsah vysypat. Aleramis
je tekutý extrakt, užívá se vnitřně, je možné ho použít k potírání pokožky např. po bodnutí hmyzem. Allermin gums - žvýkačky, osvěžující
a praktické, kdykoliv po ruce, vhodné i pro diabetiky.
ALERACAPS

Balení: 24 kapslí. Doporučené dávkování: 2 kapsle denně. Návod k použití:
nejlépe ráno, nezávisle na jídle. Účinné látky ve 2 kapslích: 300,14 mg sušeného extraktu z perily křovité, což odpovídá 16 g čerstvých listů rostliny. Obal
kapsle obsahuje hovězí želatinu. Není určen dětem do 3 let.

ALERAMIS

Váš kontakt:
FINCLUB plus, a.s.

Karvinská 21, 737 01 Český Těšín
Tel.: 800 169 570, www.finclub.cz

finclub
international

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování.
Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Balení: 50 ml. Doporučené dávkování: 30 kapek 2x denně. Návod k použití:
ráno a v poledne, po jídle, nakapat do tekutiny. Složení: 100% extrakt z perily
křovité. 1 ml extraktu odpovídá 5 g čerstvých listů perily. Obsah alkoholu 10 %.
Není určen dětem do 10 let.

ALLERmin gums

Balení: 10 žvýkaček ve formě tablet. Doporučené dávkování: 2 žvýkačky denně, žvýkat dle potřeby. V 1 žvýkačce je obsaženo: extrakt z perily, peprmint,
sladidla manitol, sorbitol. 1 žvýkačka odpovídá 27 mg extraktu z perily = 1,4 g
čerstvých listů rostliny. Není určen dětem do 3 let.

