INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
Nome do Produto:
BioActivo® Alho
Forma:
Comprimidos alongados revestidos, de cor creme.
Componentes activos:
Alho em pó 300 mg
Outros ingredientes:
Celulose microcristalina, co-polímero de ácido metacrílico e acrilato de etilo, talco, macrogol 400, dióxido de silício,
sais de magnésio de ácidos gordos.
Indicação:
O alho está indicado para ajudar a manter o coração e os vasos sanguíneos saudáveis.
Como tomar:
Tomar 1 comprimido por dia, ou segundo a indicação do médico. Engolir o comprimido inteiro, à refeição, acompanhado
de um copo de água.
Durante quanto tempo se deve tomar o produto:
Para obter resultados positivos, geralmente recomenda-se a toma de BioActivo® Alho diariamente, durante alguns meses.
No entanto, para manter o seu efeito, o produto deve continuar a ser tomado diariamente.
Tomar BioActivo® Alho com outros produtos:
BioActivo® Alho pode ser conjugado com BioActivo® Cardio (óleo de peixe, rico em ácidos gordos ómega-3).
BioActivo® Alho pode ser tomado simultaneamente com qualquer outro produto da gama BioActivo®.
Contra-indicações:
Não são conhecidas contra-indicações para o BioActivo® Alho, se o produto for tomado nas doses recomendadas.
Precauções especiais:
Se sofre de doença grave e toma algum medicamento, deverá consultar o seu médico antes de tomar BioActivo® Alho.
O alho inibe a agregação plaquetária. Como precaução, deve ser feita uma pausa 2 semanas antes e 2 semanas depois
de uma cirurgia.
Raramente se verificam efeitos indesejáveis se BioActivo® Alho for tomado nas doses recomendadas.
Em casos raros, pode ocorrer irritação gastrointestinal, pele com odor a alho ou reacções alérgicas.
Caso detecte efeitos não mencionados contacte a Pharma Nord Portugal
(Telefone: 21 413 11 30 ou e-mail: portugal@pharmanord.com).
Gravidez/Aleitamento:
Não existem estudos disponíveis sobre os efeitos de BioActivo® Alho a durante a gravidez e aleitamento, pelo que não se
recomenda a utilização do produto nestas fases, salvo por indicação médica.
Outras recomendações:
Não recomendado no caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.
Não é recomendado a crianças com idade inferior a 12 anos.
Não exceder as doses recomendadas.
Os suplementos alimentares não devem ser usados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado
e de um estilo de vida saudável.
Manter longe da vista e do alcance das crianças.
Em caso de dúvida consulte o seu médico ou farmacêutico.
Fabricante: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens, Dinamarca.
Representante: Pharma Nord Portugal.
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