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Numckagrip naturlider  xarop per  a adults,  està indicat  per  a tos,  irrritació de la  gola i  de les vies
respiratòries altes i en cas de refredats.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Numckagrip Naturlider?

Numckagrip Naturlider, és un complement alimentari, a base de plantes medicinals com el Pelargonium
sidoides, comunament conegut com a gerani africà, és una planta que ha estat utilitzada durant centenars
d'anys per les cultures Zulu, Xhosa i Mfengi com a planta per a la tos, irritació de les vies respiratòries
superiors i problemes gastrointestinals.
El Pelargonium és una planta medicinal herbàcia, amb fulles senzilles, escampades o oposades amb
nervadura, les fulles
tenen forma de cor i les flors estretes de color vermell o fúcsia fosc. L'arrel és un dels remeis naturals més
utilitzats per al refredat.
A més, Numckatos adults conté acerola que pel seu contingut en vitamina C contribueix al funcionament
normal del sistema immunitari.

Quins són els ingredients de Numckagrip Naturlider?

Els ingredients de Numckagrip Naturlider són:

Aigua purificada, humectant (glicerina), fructosa microcristal·lina, suc concentrat de saüc brix (Sambucus
nigra L., baies), 3,19 g, extracte sec d'acerola (Malpighia punicifolia, fruit, 25 % de vitamina C) 319,2 ,
Kalmcold® (extracte sec d'Andrographis paniculata, fulles) 210 mg, extracte sec de farigola (Thymus
vulgaris, fulles, 2% de timol) 150 mg, extracte sec de llantén (Plantago major, herba, ràtio 4:1) 150 mg ,
extrac  sec  de  pròpolis  (resina,  10%  flavonoides  totals  com  galangina)  150  mg,  aroma  de  gerds  pols,
conservador (sorbat potàssic) i extracte sec de pelargoni (Pelargonium sidoides, arrel, ràtio 10:1) 38,82
mg.

Quina dosi he de prendre de Numckagrip Naturlider?

Heu de prendre 10 ml tres vegades al dia. Heu d'agitar bé abans d'usar. Es recomana prendre amb menjar
o abundant aigua o suc.
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Té interaccions, efectes secundaris o contraindicacions Numckagrip Naturlider?

Numckagrip Naturlider està contraindicat en cas de diabetis.
Numckagrip Naturlider no s'ha de subministrar conjuntament amb antiàcids que continguin alumini.
Numckagrip  Naturlider  està  contraindicat  si  vostè  està  en  tractament  amb  anticoagulants
(warfarina) per perill de reducció del temps de protrombina (només en altes dosis de vitamina C).
A causa del seu efecte immunoestimulant, es recomana no utilitzar productes amb equinàcia en cas
de  malalties  autoimmunitàries,  immunodeficiències,  tractaments  immunosupressors  o  afeccions
que  cursin  amb  augment  de  leucòcits.
En aquests casos, cal que el metge avaluï la conveniència de la seva administració i supervisi el
tractament. Els pacients atòpics haurien de consultar el metge abans d'iniciar un tractament amb
preparats d'equinàcia a causa del risc de reaccions anafilàctiques.
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