Препоръчителна доза за дневен прием:

ХЕРБА РЕКС™
капсули 500 mg

ХЕРБА РЕКС е комбинация от пет растителни екстракта в мощна синергична формула.
Хранителната добавка съдържа оптимални количества от биологично активни
вещества с противовъзпалителни, противоболкови, антихистаминови, антиоксидантни
и имуностимулиращи свойства и има изявено двупосочно действие.

Съдържание в дневната доза (2 капсули):
• екстракт от стрък очанка (Euphrasia officinalis) 50 mg;
• екстракт от цвят червена детелина (Trifolium pratense) 40 mg;
• екстракт от лист коприва (Urtica dioica) 40 mg;
• екстракт от цвят бял равнец (Achillea millefolium) 40 mg;
• екстракт от семе бял трън (Silibum marianum) 20 mg;
• помощни вещества: силициев диоксид, картофено нишесте, капсула желатин.
• продукт без глутен !

Предназначение:
При мигрени с различен произход, хронично и тензионно главоболие
От една страна билковият препарат нормализира кръвооросяването на мозъка и
подпомага неговата нормална неврологична функция. Благодарение на това ХЕРБА
РЕКС е ефективен при третиране и профилактика на мигрени с различен произход,
обикновена мигрена и класическа мигрена (мигрена с аура), мигренозно главоболие,
тензионно главоболие, клъстерно главоболие, тригеминално главоболие, хормонално
главоболие, както и други видове първично и вторично главоболие.
При алергични ринити, сенна хрема и широк спектър други алергии
Същевременно ХЕРБА РЕКС успешно облекчава и превентира широк спектър от
алергични и възпалителни реакции, като поддържа естествени нива на хистамин в
организма. Подпомагайки здравината на лигавиците на горните дихателни пътища и
бронхите продуктът редуцира симптомите на сезонни и целогодишни алергични
ринити предизвиквани от различни алергенни дразнители, в т.ч. полени (сенна хрема),
домашен прах (акари, плесени), резки температурни колебания (студова алергия),
животински алергени (алергия към домашни любимци) и др.

Две капсули дневно – по една сутрин и една вечер по време на хранене.
В много случаи първоначалният ефект се усеща дори в рамките на броени дни, но за
стабилен ефект приемът е 1-2 месеца, а за максимален и траен – тримесечен. След
това е добре да направите почивка от около месец. В зависимост от постигнатия ефект
може да продължите с профилактична доза от 1 капсула дневно или да се върнете към
препоръчваната доза от 2 капсули дневно.
При тежки пристъпи на мигренозна болка или при упорита хронична алергия може да
приемете по 2 капсули наведнъж, но не превишавайте доза от общо 4 капсули дневно.
След отминаване на кризата се върнете към препоръчваната доза от 2 капсули
дневно.
За деца от 10 до 12 годишна възраст препоръчваната доза за прием е 1 капсула
дневно по време на хранене. Над 12 годишна възраст дозата е както при възрастни.
За деца под 10 години за съжаление не можем да препоръчваме продукта поради
концентрираните билкови съставки.
На вниманието на потребителя (взаимодействия и противопоказания):
• Не са установени странични ефекти или неблагоприятни взаимодействия с
лекарствени продукти или други хранителни добавки.
• Да не се превишава препоръчваната дневна доза.
• Да не се използва при установена алергия или непоносимост към някоя от
билковите съставки на продукта или към помощните вещества.
• Да се избягва употребата от бременни и кърмещи жени.
• Да се избягва употребата от деца под 10-годишна възраст.
• Да се избягва едновременен прием на хормонално заместващи медикаменти и
хранителни добавки съдържащи фитоестрогени (напр. екстракти от соя или
червена детелина), поради възможен потенциращ ефект в съчетание с някои от
активните съставки на продукта.
• Препоръчително е при ежедневен прием на специфични предписани
медикаменти, употребата на хранителни добавки да става след консултация с
лекуващия лекар.
Съхранение:
На сухо и защитено от светлина място, недостъпно за малки деца.

Производител и дистрибутор:
ХербаРекс ООД, ул. Радецки 6, София 1616
087 777 4287

office@herbarex.eu

https://HerbaRex.eu/

