SUPLIMENT ALIMENTAR

30 CAPSULE

GALAFOR FORTE
Fiecare capsulă conţine:
Pueraria tuberosa
Withania somnifera
Asparagus racemosus

Procesate în extract apos de:
375mg
150mg
75mg

Pueraria tuberosa
Leptadenia reticulata
Withania somnifera
Trigonella foenum-graecum
Asparagus racemosus
Allium sativum

254 mg
155 mg
100 mg
98 mg
55 mg
50 mg

Ingrediente: Amestec de plante (rădăcini de Vidarikand/Pueraria tuberosa, rădăcini de Ginsengindian/Ashwagandha/Withania somnifera, părți aeriene de Shatavari/Asparagus racemosus) procesate în
extract apos obţinut din plantele (rădăcini de Vidarikand/Pueraria tuberosa, rădăcini de Jivanti/Leptadenia
reticulata, rădăcini de Ashwagandha/Withania somnifera, semințe de Schinduf/Methi/Trigonella foenumgraecum, părți aeriene de Shatavari/Asparagus racemosus, bulbi de Usturoi/Methi/Allium sativum),pulbere
din rădăcini de Vidarikand/Pueraria tuberosa, gelatină (înveliș capsulă), benzoat de sodiu (agent de
conservare).
Cele mai multe mame sunt capabile, în general, să secrete o cantitate suficientă de lapte pentru bebeluşul lor.
În unele cazuri poate apărea însă o secreţie inadecvată de lapte matern.
GALAFOR Forte este soluţia naturală şi sigură pentru a rezolva această problemă.
GALAFOR Forte este un supliment alimentar ce conţine o combinaţie de extracte de plante foarte bine tolerate
de organism, fără posibile efecte secundare, care ajută la menţinerea secreţiei lactate la femeile care
alăptează.
Informaţii despre ingrediente:
• Trigonella foenum-graecum (schinduf): Plantă folosită tradiţional pentru proprietăţile sale galactogoge
recunoscute. Tonic şi revigorant datorită faptului că este o sursă bogată de proteine şi aminoacizi esenţiali.
Ajută la funcţionarea normală a digestiei.
• Allium sativum (usturoi): Plantă folosită tradiţional pentru proprietăţile sale galactogoge recunoscute. În
plus, are capacitatea de a menţine calitatea laptelui matern, la care sugarul răspunde printr-un supt mult mai
viguros.
• Leptadenia reticulata: Binecunoscută pentru rolul său în procesul natural de lactaţie.
• Withania somnifera (ginseng indian): Contribuie la reducerea naturală a stresului. Eliberează de anxietate şi
încordare, asigurând astfel un flux uşor al laptelui.
• Pueraria tuberosa: Plantă considerată foarte nutritivă. Stimulează eliberarea de prolactină prin efect
estrogenic.

• Asparagus racemosus: Susţine producţia naturală de lapte, ajută organismul să se adapteze la mediu, susţine
mecanismele naturale de neutralizare a radicalilor liberi, întăreşte organismul în mod natural.
Beneficii GALAFOR Forte:
• Sigur, fără reacţii adverse pentru mamă şi sugar
• Ajută la menţinerea lactaţiei şi a calităţii laptelui matern
• Reduce stresul, asigurând un flux uşor şi continuu al laptelui
• Ajută la menţinerea echilibrului hormonal
Indicaţii:
În toate cazurile de secreţie lactată diminuată datorită factorilor nutriţionali, psihosomatici şi/sau emoţionali.
Mod de administrare:
Câte 1 capsulă de 3 ori pe zi. Capsulele se beau cu un pahar cu apă.
Contraindicaţii:
Sensibilitate la oricare dintre componentele produsului.
Atenţionări:
• A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
• Suplimentele alimentare nu înlocuiesc un regim alimentar variat şi echilibrat şi un mod de viaţă sănătos.
• A nu se consuma după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
• A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici.
Forma de prezentare: Cutie cu 3 blistere a câte 10 capsule
Păstrare:
A se păstra la temperaturi sub 25° C
A se feri de lumină şi umezeală
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