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Parax Plus naturlider conté una barreja d'extractes vegetals acuradament seleccionats per la seva eficàcia
en infeccions intestinals, com ara candidiasi i parasitosi.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Parax plus Naturlider?

Parax Plus Naturlider és un complement alimentari, es recomana en infeccions intestinals provocades per
paràsits  i  fongs  tipus  càndida.  Les  principals  accions  antiparasitàries  són:  antimalàrica,  toxocariasi,
equinocosi larval, ascaridiasi, oxiuriasi.

Per  plus  Naturlider  està  contraindicat  en:  embaràs,  lactància,  nens,  pacients  amb  hepatopaties  o
nefropaties.

Les preparacions d'all s'han de fer servir amb precaució en persones que prenen anticoagulants orals i/o
antiagregants perquè poden augmentar el temps de sagnat. L'ús concomitant amb saquinavir/ritonavir
està contraindicat pel risc de disminució de la concentració plasmàtica, pèrdua de resposta i possible
resistència als antiretrovirals.

Quins són els ingredients de Parax plus Naturlider?

Els ingredients per dues càspules de Paraxplus Naturlider són:

Extracte sec de Pau d'arc-Lapacho (Tabebuia avellanedae, escorça) ràtio 4:1, 500 mg, extracte sec de
Noguera (Juglans regia, semiilas) ràtio 10:1, 300 mg, agent de recobriment (hidroxicopropilme d'Artemisa-
Ajenjo (Artemisia vulgaris, fulles) ràtio 4:1, 200 mg, agent de càrrega (cel·lulosa microcristal·lina), extracte
sec de carbassa (Curcubita pepo, llavors) ràtio 5:1, 100 mg, extracte sec d'all (Allium sativum, bulbs)
estandarditzat al 2% d'alicina 100 mg, extracte sec d'orenga (Origanum vulgare, herba) ràtio 5:1, 100 mg,
niacina (nicotinamida) 16 mg i antiaglomerants (estearat de magnesi i diòxid).

En quins casos està indicat Parax Plus Naturlider?

Parax Plus es recomana en infeccions intestinals provocades per paràsits i fongs tipus càndida.
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Quina és la dosi diària recomanada de Parax Plus Naturlider?

La dosi diària recomanada de Parax Plus Naturlider és una càpsula amb l'esmorzar i una càpsula amb el
menjar.

Té interaccions, contraindicacions o efectes secundaris Parax Plus Naturlider?

Contraindicat a: embaràs, lactància, nens, pacients amb hepatopaties o nefropaties.
Aquest suplement pot produir reaccions al·lèrgiques en persones prèviament sensibilitzades a algun dels
seus components.  En persones sensibles pot originar quadres lleus i  transitoris de nàusees, diarrea,
vòmits o irritació gàstrica.
Les persones que consumeixen Pal d'arc poden tenir una coloració més fosca de l'orina.
Les preparacions d'all s'han de fer servir amb precaució en persones que prenen anticoagulants orals i/o
antiagregants perquè poden augmentar el temps de sagnat. L'ús concomitant amb saquinavir/ritonavir
està contraindicat pel risc de disminució de la concentració plasmàtica, pèrdua de resposta i possible
resistència als antiretrovirals.
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