
SWISS ENERGY HERBS BLACK GARLIC 
ČERNÝ ČESNEK / ČIERNY CESNAK 

IMUNITA, CHOLESTEROL, SRDCE & MOZEK / MOZOG 
Doplněk stravy, vyvinuto ve Švýcarsku / Výživový doplnok, vyvinuté vo Švajčiarsku 

20 kapslí/ 20 kapsúl 
CZ: Vysoce kvalitní výtažek z černého česneku s cennými vitamíny skupiny B. Pomáhá 
udržovat normální stav důležitých funkcí, jako je srdeční činnost, nervová soustava, 
psychická činnost. Přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem. Malé měkké 
tobolky se dobře polykají a nezpůsobují pálení ani nezanechávají nepříjemný pach. 
SLOŽENÍ: Výtažek z Černého Česneku (28%), Slunečnicový Olej, Želatina, Sójový Lecitin, Glycerin, Voda, Maltodextrin, 
Kyselina Křemičitá, Barvivo, Obal Kapsle (Oxid Železi tý), Vitamín B1, Vitamín B2, Vitamín B6. 
Bez složek obsahujících lepek. Bez laktózy. Bez umělých konzervačních látek.  Vhodné pro vegany.  
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ: Maximálně 2 tobolky denně. 
UPOZORNĚNÍ: Neužívejte v případě citlivosti na některou ze složek produktu. Ženy, které jsou těhotné nebo těhotenství 
plánují, by se měly poradit s lékařem dříve, než začnou tento doplněk užívat. Nevhodné pro děti do 14 let. Potravinové 
doplňky nejsou náhradou pestré stravy a zdravého životního stylu. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 
Nepoužívejte po uplynutí doby vyznačené na obalu. SKLADOVÁNÍ: Skladujte v dobře uzavřeném obalu na suchém místě 
mimo dosah přímého slunečního záření při teplotě nižší než 25°C a mimo dosah dětí  

SK: Vysoko kvalitný výťažok z čierneho cesnaku s cennými vitamínmi skupiny B. Pomáha 
udržiavať normálny stav dôležitých funkcií, ako je srdcová činnosť, nervová sústava, psychická 

činnosť. Prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Malé mäkké kapsuly sa dobre 
prehĺtajú a nespôsobujú pálenie ani nezanechávajú nepríjemný pach. 

ZLOŽENIE: Výťažok z Čierneho Cesnaku (28%), Slnečnicový Olej, Želatína, Sójový Lecitín, Glycerín, Voda, Maltodextrín, 
kyselina kremičitá, Farbivo, Obal Kapsule (Oxid Železitý), Vitamín B1, Vitamín B2, Vitamín B6. 
Bez zložiek obsahujúcich lepok. Bez laktózy. Bez umelých konzervačných látok.  Vhodné pre vegánov.  
ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE: Maximálne 2 kapsuly denne.  
UPOZORNENIE: Neužívajte v prípade citlivosti na niektorú zo zložiek produktu. Ženy, ktoré sú tehotné alebo tehotenstvo 
plánujú, by sa mali poradiť s lekárom skôr, než začnú tento doplnok užívať. Nevhodné pre deti do 14 rokov. Potravinové 
doplnky nie sú náhradou pestrej stravy a  zdravého životného štýlu. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. 
Nepoužívajte po uplynutí času vyznačeného na obale. SKLADOVANIE: Skladujte v dobre uzavretom obale na suchom mieste 
mimo dosahu priameho slnečného žiarenia pri  teplote nižšej ako 25 °C a mimo dosahu detí.  

MIN. TRVANLIVOST/MIN. TRVANLIVOSŤ: Uvedena na obalu. ČÍSLO ŠARŽE: Uvedeno na obalu. 
 
 
 
 
 
 
Hmotnost: 9,4 g                

*% RHP – Referenční hodnota příjmu/Referenčná hodnota príjmu                                                                             
Vyrobeno v souladu s SVP (GMP) ve Švýcarsku/ Vyrobené v súlade s SVP (GMP) vo Švajčiarsku na 
objednávku od Swiss Energy Pharma GmbH, Seepark 6, CH – 9422 Staad SG, Švýcarsko. Výrobce/Výrobca: Gelpell AG, 
CH-9534, Gähwil, Switzerland. Distributor/Distribútor: medHaus s.r.o., IČO: 06264972, Kačírkova 986/11, 158 00 
Praha 5, Tel.: +420 226 202 268, medhaus@medhaus.cz. Veškeré informace na/Všetky informácie na: www.medhaus.cz.                         

DVĚ TOBOLKY OBSAHUJÍ / DVE KAPSULY OBSAHUJÚ  %RHP* 
Výtažek z černého česneku (země původu Argentina) / 
Výťažok z čierneho cesnaku (krajina pôvodu Argentína) 

260 mg 
není / nie je 
stanoveno 

Vitamín B1 1,1 mg 100 
Vitamín B2 1,4 mg 100 

Vitamín B6 1,4 mg 100 
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