Фламулін
форте

Добавка дієтична серії «ІННЕО2» «Фламулін форте»

Склад, капс, маса вмісту 400 mg (мг):
ліофілізований порошок біомаси макроміцетів Flammulina velutipes (Опеньок
зимовий), Pleurotus ostreatus (Глива
звичайна). Допоміжна речовина — МКЦ.
Рекомендації до споживання: може
бути рекомендована для нормалізації
функціонування репродуктивної системи
(сечо-статевої сфери) у чоловіків.
Сприяє виведенню токсичних речовин
з організму, підвищенню імунітету. Має
загальнозміцнюючі властивості. Рекомендовано порадитися з лікарем.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом. Без ГМО.
Не є лікарським засобом. Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
Утилізувати шляхом викидання
до сміттєзбірника.
Форма випуску: капсули з масою
вмісту 400 mg (мг), по 60 штук капсул
у контейнерах.

Спосіб вживання: чоловікам по
1–2 капсули двічі на день, вранці
та ввечері, за 30 хвилин до вживання
їжі, запиваючи водою.

Умови зберігання: за температури від
0° С до 25° С, в захищеному від світла
місці, при відносній вологості повітря
не вище ніж 75%. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін вживання: 3–4 тижні. В подальшому термін вживання узгоджувати
з лікарем.

Термін придатності: 36 місяців від
дати виготовлення

Протипоказання: особиста чутливість
до компонентів, діти, вагітні жінки
та жінки, які годують груддю.
Застереження при застосуванні:
не перевищувати рекомендовану
добову дозу.
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Додаткова інформація
Властивості
Компоненти Фламуліна форте сприяють: полегшенню симптомів гострого запального
процесу і перешкодженню розвитку хронічного запалення в передміхуровій залозі,
насінних бульбашках, уретрі і інших органах сечостатевої системи чоловіків, які
можуть виникати після переохолоджень, перенесених інфекцій сечостатевих шляхів,
простудних захворювань, стресів та ін.
Основні діючі речовини Фламуліна форте: фламулін, ерготионеїн, профламін, білок
FVE, D-арабінітол, незамінні амінокислоти, ПНЖК, ловастатин, γ- амінобутирична
кислота (GABA), тумор-блокуючі фактори та ін. біологічно активні речовини.
Фламулін форте містить: комплекс вітамінів групи В, натуральні ізоформи вітамінів
Е і D2, особливо багато в препараті вітамінів С і В5. Фламулін форте є джерелом
біологічно активних мікроелементів: Zn, Сu, Na, Fe, Mg, Ni, Mn, К.
Компоненти Фламуліна форте сприяють зменшенню набряку в тканинах передміхурової залози і хворобливих неприємних відчуттів, поліпшенню кровопостачання
в органах, що надає допомогу в поліпшенні місцевого метаболізму і полегшенні
надходження антибіотиків та інших препаратів місцево, сприяють зменшенню
проявів симптомів порушення сечовипускання. Активні речовини Фламуліна форте
надають бактерицидний і вірусоцидний ефекти, допомагають у санації передміхурової залози і всіх сечовивідних шляхів. Діючі компоненти Фламуліна форте сприяють
поліпшенню статевої функції, нормалізації показників спермограми, відновленню
організму в цілому і підтримці активного способу життя.
Прийом Фламуліна форте сприяє зниженню рівня холестерину в крові.
Активні компоненти Фламуліна форте сприяють підвищенню ефективністі комплексних дій при: виникненні почуття важкості, дискомфорту в промежині і навколишніх
областях, чутливому сечовипусканні, періодичних виділеннях з уретри, зменшенні
напору струменя сечі, переривчастому сечовипусканні, прискорених позивах до спорожнення сечового міхура і т. ін.
Фламулін форте може застосовуватися тривало.
Рекомендації по вживанню:
Рекомендується приймати як засіб, що сприяє зменшенню запальних процесів
у простаті, сечовивідних шляхах, підвищує імунітет і допомагає у сануванні
сечостатевої системи.

