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LUKRECJA WYCIĄG Z KORZENIA
Suplement diety

SOLGAR®
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• Połączenie w jednej kapsułce 
nieprzetworzonego korzenia lukrecji  
z wyciągiem z korzenia lukrecji.

• Wyciąg z korzenia lukrecji poddany 
deglicyryzacji – zawartość  
glicyryzyny <1%.

• Dodatek PhytO2X® w celu zachowania 
świeżości składników.

CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe 1 lub 3 kapsułki 
dziennie, najlepiej w trakcie 
posiłku lub według wskazań 
lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:
• Komfort w układzie 

pokarmowym.
• Funkcjonowanie błony 

śluzowej żołądka i jelita 
cienkiego1.

• Wsparcie funkcji górnych 
dróg oddechowych2.

• Spokój psychiczny 
i wsparcie funkcji 
umysłowych.

• Zdrowie układu 
moczowego i prostaty.

BADANIA/ 
OŚWIADCZENIA:

• Dla osób, które szukają wsparcia pracy 
układu pokarmowego.

• Dla osób, które chciałyby zadbać  
o układ oddechowy i odpornościowy.

• Dla mężczyzn, chcących zadbać  
o prostatę.

DLA KOGO:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

KAPSUŁEK
P4118

60

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.
NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość, 
aromatów.

PSZENICY

CUKRÓW, 
SOLI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY

• Karczoch Wyciąg z liści
• Bromelaina 1000 GDU ze świeżych ananasów
• Advanced 40+ Acidophilus

POWIĄZANE  
SUPLEMENTY DIETY:

• Ekstrakt z korzenia lukrecji może w warunkach in vitro hamować wzrost bakterii 
Helicobacter pylori, jednego z  czynników, który wpływa negatywnie na błonę 
śluzową żołądka1.

• Saponiny obecne naturalnie w  korzeniu lukrecji wpływają na zmniejszenie 
lepkości śluzu zalegającego w górnych drogach oddechowych i tym samym jego 
rozrzedzenie2.

• Flawonoid występujący naturalnie w  korzeniu lukrecji – glabradyna – może 
modulować receptory kwasu GABA (kwasu gamma-aminomasłowego), który jest 
neuroprzekaźnikiem hamującym pobudliwość komórek nerwowych3.

BADANIA NAUKOWE:

• Lukrecja pomaga w utrzymaniu równowagi i komfortu w układzie pokarmowym.
• Substancje czynne lukrecji pomagają utrzymać prawidłowe funkcjonowanie 

błon śluzowych w żołądku i jelicie cienkim.
• Lukrecja pomaga w utrzymaniu zdrowej cery.
• Lukrecja wspiera funkcjonowanie górnych dróg oddechowych.
• Lukrecja pomaga w  zachowaniu spokoju psychicznego oraz wspiera funkcje 

umysłowe.  
• Lukrecja wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego i  wykazuje 

właściwości przeciwutleniające.
• Lukrecja wspiera funkcjonowanie układu rozrodczego, pomaga utrzymać 

zdrowie układu moczowego oraz wspiera zdrowie gruczołu krokowego 
(prostaty).

• Lukrecja pomaga utrzymać zdrowie i komfort stawów.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:LUKRECJA WYCIĄG Z KORZENIA
Składniki:
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Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (3 kapsułki) zawiera:

Standaryzowany sproszkowany wyciąg  
z korzenia lukrecji (<7,5 mg [<1%] glicyryzyny)

750 mg

Sproszkowany nieprzetworzony korzeń lukrecji 675 mg

Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja przeciwzbry-
lająca: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych; przeciwutleniacze: 
kwas askorbinowy i karoteny (mieszanina*).
*PhytO2X® jest specjalną mieszaniną występujących w naturze przeciwutleniaczy, 
której celem jest zachowanie świeżości składników.

Ostrzeżenie: Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore 
powinny przed zażyciem skonsultować się z  lekarzem. Produkt nie powinien być 
stosowany przez osoby z nadciśnieniem tętniczym. Przechowywać w temperaturze 
pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w  ciągu dnia. Produkt nie jest 
substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia 
są ważne.

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.


