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Polygemma nr. 26 
ALERGII 

Supliment alimentar 

Citiţi cu atenţie şi în întregime prospectul înainte de 
administrarea acestui supliment alimentar. 
-Păstraţi prospectul. S-ar putea să fie necesar să-l 
recitiţi. 
-Dacă aveţi întrebări suplimentare, adresaţi-vă unui 
profesionist în domeniu sau sunaţi la telefonul 
consumatorului pus la dispoziţie de către PlantExtrakt - Tel 
verde:0800 800 433, de luni până vineri, între orele 9-11. 
În acest prospect găsiţi informaţii despre: 
1. Ingrediente 
2. Mențiuni de sănătate (recomandări principale) 
3. Mod de utilizare 
4. Atenţionări (reacţii adverse posibile, contraindicaţii, etc) 
5. Condiţii de păstrare 
6. Caracteristicile ambalajului 

1. Ingrediente: sirop de Coacăze negre (Ribes nigrum)- 
26,5 %, extract din muguri de Coacăz-negru*1:20 (Ribes 
nigrum)-26 %, extract hidroalcoolic din rădăcină de 
Curcuma (Curcuma longa) – 15 %, extract hidroalcoolic 
din rădăcină de Astragalus (Astragalus membranaceus)- 
12,5 %, extract hidroalcoolic din herba de Trei-frați- 
pătați** (Viola tricolor) - 12,5 %, extract din mlădițe de 
Rozmarin (Rozmarinus officinalis) - 7,5 %. Conţine 35 % 
vol. alcool etilic din cereale. Valoare energetică: 14,31 
kJ/grespectiv3,42kcal/g. 
* Plantă din cultură organică. 
**Plantă recoltată ecologic. 
Certificare ECOINSPECT Ro-008 

2.Mențiuni de sănătate (recomandări principale): 
Deși răspunsul la alergeni este firesc, atunci când apare o 
perturbare cauzată de stres, oboseală, acumularea de 
toxine, acestea au efect negativ asupra confortului 
cutanat, respirator sau digestiv. 
Polygemma 26 Alergii este o combinație de extracte din 
plante care contribuie la un răspuns imun optim în cazul 
disconfortului cauzat de factori cu potențial alergenic. 
Polygemma 26 Alergii: 
Ÿ ajută la menținerea rezistenței la alergii (Turmeric), 
ajută la menținerea eficienței sistemului imunitar 
(Turmeric, Astragalus, Rozmarin) și contribuie la apărarea 
Naturală a organismului (Astragalus, Rozmarin); 



  

 
 

Ÿ contribuie la rezistența fiziologică la stres și la factorii 
nefavorabili de mediu (Coacăz-negru, Astragalus); 

tonic care contribuie la activitatea adaptogenă 
(Astragalus); 
Ÿ 

Ÿ menține sănătatea plămânilor și a tractului respirator 
superior (Turmeric), are efect calmant pentru gât, susține 
respirația ușoară și adecvată, are efect blând și calmant 
pentru gât (Trei frați pătați); 
Ÿ conține antioxidanți care pot proteja de acțiunea 
radicalilor liberi (Astragalus, Rozmarin, Turmeric), are 
proprietăți antioxidante semnificative (Turmeric); 
Ÿ susține funcționarea sistemului nervos (Turmeric), 
ajută la rezistența fizică și psihică (Astragalus); 

susține sănătatea pielii (Turmeric, Trei-frați pătați) și 
contribuie la aspectul optim al acesteia (Treifrațipătați) 

susține digestia și confortul digestiv (Trei frați pătați, 

Ÿ 

Ÿ 
Rozmarin, Turmeric), contribuie la producția de sucuri 
digestive (Turmeric, Rozmarin), susține sănătatea 
normală a ficatului (Turmeric, Rozmarin), susține funcția 
biliară și drenajul hepatobiliar (Rozmarin). 

3. Mod de utilizare: 
Copii peste2 ani: 1 mlde 3 ori pe zi 
Adulți și copii peste 7 ani: 2 ml de 3 ori pe zi, 
Se utilizează prin diluare în puţină apă. 
La nevoie se recomandă un număr dublu de utilizări timp 
de 7 zile. 
Sezonier pe toată perioada de expunere la alergeni și 
ideal și cu 4 săptămâni înainte de această perioadă. 
Se recomandă utilizarea până la ora 18:00, datorită 
efectului stimulator al sistemului nervos central. 
A se agita înainte de utilizare. 
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul 
zilnic. 

4.Atenţionări: 
Se recomandă avizul medicului pentru utilizarea în 
sarcinășialăptare. 
Contraindicat în epilepsie și afecțiuni cardiace 
decompensate. 
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilormici. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și 
echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. 
Prin natura lor, produsele naturale pot prezenta uşoare 
depunericare nuafecteazăcalitatea. 

5.Condiţii de păstrare ale produsului gemoterapic: 
Se păstrează la temperatura camerei, ferit de 
lumină. 
6.Caracteristicile ambalajului: 
Produsul este ambalat în flacoane de sticlă brună de 50 
ml prevăzute cu dop curgător şi capac dozator în ml. 
Însoţiţi orice reclamaţie cu numărul de serie înscris pe 
etichetă şi cutie. 

Însoţiţi orice reclamaţie cu numărul de serie înscris pe etichetă şi cutie! 
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