Gembrimed® Bio PQ

60
filmtabletten

Optimale spijsvertering, voor maag1 en lever 2
Gembrimed® Bio PQ tabletten bevatten een unieke combinatie van 100 mg gemberextract, 50 mg artisjokextract (10/1)
en 10 mg venkel. Het gemberextract is uiterst zorgvuldig geselecteerd en is van een beproefde kwaliteit: elke tablet bevat
100 mg gemberextract (Zingiber officinale) dat 10x meer geconcentreerd is dan traditioneel gemberpoeder (=1000 mg)
en bevat minimaal 10% gingerol, het voornaamste bestanddeel van gember.
Gember en artisjok ondersteunen vooral een optimale spijsvertering, ook in de maag.1
Artisjok helpt eveneens de goede werking van de lever behouden2, terwijl gember nog goed is voor de natuurlijke
weerstand en het behoud van soepele spieren en gewrichten.
Wat is Gember, Artisjok en Venkel?
Gember wordt gewonnen uit de wortelstok van de gemberplant (Zingiber officinale) en is één van de meest gebruikte
kruiden ter wereld. De blaadjes van artisjok (Cynara scolymus) werden reeds in de tijd van de Romeinen en Grieken
gebruikt voor een betere spijsvertering. Ook venkelzaadjes worden in vele culturen typisch na de maaltijd gegeten.
Wat zijn de voordelen van Gember, Artisjok en Venkel?
Gember en artisjok ondersteunen een optimale spijsvertering, vooral bij een vol gevoel in de maag (bij overdadig eten, op
reis in de wagen, …), andere voedingsgewoontes (bijv. op vakantie) en tijdens de zwangerschap. Ook heeft onderzoek
aangetoond dat de natuurlijke krachten van gember een nieuwe aanpak kunnen zijn voor soepele spieren en gewrichten.
Bovendien ondersteunt artisjok de goede werking van de lever.
Wordt Gembrimed® Bio PQ goed verdragen?
Gembrimed® Bio PQ is een natuurlijke substantie en wordt zeer goed verdragen.
Bovendien is de veiligheid van gember en artisjok bewezen in vele wetenschappelijke studies zodat je dit gemberextract
met een gerust gevoel kunt gebruiken. Bevat geen suiker, geen zout, geen lactose en geen gluten.
Beantwoordt Gembrimed® Bio PQ aan de beste kwaliteit?
De kwaliteit van de actieve bestanddelen van Gembrimed® Bio PQ is streng gecontroleerd en voldoet aan de hoogste
normen. Dankzij een optimale aankoopprijs voor de consument, beantwoordt Gembrimed® Bio PQ bovendien aan een
uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.
Wat is de aanbevolen dagelijkse inname en gebruiksaanwijzing ?
De aanbevolen dagelijkse inname is 1 tablet, 1 tot 4 keer per dag (met een glas water) voor volwassenen en adolescenten
(vanaf 12 jaar). Voor een optimale ondersteuning, kan u Gembrimed® Bio PQ dagelijks innemen.
In geval van reizen of verplaatsing, neem de tablet één uur op voorhand in.
Tijdens de zwangerschap: de aanbevolen dagelijkse inname is 1 tablet per dag, ‘s morgens met een glas water.
Mag niet gebruikt worden als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding, noch van een gezonde levensstijl.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.
Niet gebruiken bij verstopping van de galwegen.
Presentatie
Verpakking van 60 filmomhulde tabletten.
Samenstelling
Per tablet: vulstof: microkristallijne cellulose; 100 mg gemberextract (Zingiber officinale, equivalent aan 1000
mg gemberpoeder, hoog gedoseerd 10/1 extract met 10% gingerol); vulstof: calciumcarbonaat; 50 mg artisjokextract
(Cynara scolymus, 10/1 extract); 10 mg venkel, antiklontermiddelen: magnesiumstearaat, siliciumdioxide; vulstoffen:
hydroxypropylmethylcellulose, hydroxypropylcellulose; glansmiddelen: talk, polyethyleenglycol; kleurstof: titaandioxide.
Netto gewicht: Gembrimed® Bio PQ 60 filmomhulde tabletten: 28.3 g
Bewaring
Bij kamertemperatuur op een droge plaats en buiten het bereik van jonge kinderen.
Houdbaarheid : zie datum op de verpakking (EX: maand/jaar).
Notificatienummer: PL 1631/15
Verdeler: Farmaceutische laboratoria NutriMed, Achthoek 30, 9200 Dendermonde
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