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ForMeds, Bicaps Ashwagandha - żeńszeń indyjski - wspiera
pamięć, 60 kapsułek
 

Cena: 47,07 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Suplement diety zawierający 290mg ekstraktu z korzenia ashwaghandhy #℣佐⌡⌀　─ 眀椀琀愀渀漀氀椀搀眀⌡⍃倣℣ w 1 kapsułce bez dodatku sztucznych
wypełniaczy, barwników i konserwantów.

Kapsułki marki ForMeds wytwarzane są z pullanu, który otrzymywany jest w naturalnym procesie fermentacji przez grzyby
Aureobasidium pullulans, bez GMO. Pullulan to węglowodan o naturalnym pochodzeniu otrzymywany m.in. z tapioki. Przy wytwarzaniu
kapsułek z pullanu nie używa się składników pochodzenia zwierzęcego, co powoduje że kapsułka nadaje się dla wegetarian i wegan.
Dodatkowo pullulan jest biodegradowalny, nie zawiera skrobi i glutenu i nie ma smaku i zapachu. Wykazuje on działanie prebiotyczne i
wpływa korzystnie na mikroflorę jelit.

Suplementy BICAPS marki ForMeds nie mają w składzie sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczy i barwników, w tym: stearynianu
magnezu, dwutlenku krzemu, dwutlenku tytanu. Również pojemnik, w którym znajduje się produkt, wytwarzany jest z roślinnych i
odnawialnych surowców, bez użycia GMO. Etykieta produktu jest całkowicie biodegradowalna.

Właściwości

Produkt BICAPS ASHWAGANDHA zawiera witanolidy z korzenia ashwagandhy #℣佐⌡⌁簀攁䐀ⴀ猀稀攁䐀 椀渀搀礀樀猀欀椀⌡⍃倣℣. Żeń-szeń indyjski jest od lat
wykorzystywany w medycynie ajurwedyjskiej. Ashwagandha zwiększa poziom energii oraz zdolność do koncentracji, zapamiętywania,
wysiłku fizycznego i psychicznego. Jest pomocna w stanach przemęczenia, osłabienia, rekonwalescencji oraz przy wzmożonym stresie.
Wpływa korzystnie na nastrój i pomaga w walce z depresją. Żeń-szeń indyjski ma też działanie adaptogenne, przeciwzapalne,
przeciwnowotworowe, chroni żołądek i wątrobę przed toksynami, a także wspomaga walkę z niepłodnością u mężczyzn. Ashwagandha
wpływa również na obniżenie stężenie cukru we krwi i wzmacnia układ odpornościowy.
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Zalecane spożycie

1 kapsułkę 1 raz dziennie w trakcie posiłku.

Składniki

ekstrakt z korzenia ashwagandhy #℣佐⌡⌀圀椀琀栀愀渀椀愀 猀漀洀椀昀攀爀 䰀⸀ 稀愀眀椀攀爀愀 　─ 眀椀琀愀渀漀氀椀搀眀⌡⍃倣℣, pullulan #℣佐⌡⌀漀琀漀挀稀欀愀 欀愀瀀猀甁䈀欀椀⌡⍃倣℣. 1 kapsułka zawiera:
ekstrakt z korzenia ashwagandhy 290mg, w tym 10% witanolidy 29mg.

Przeciwwskazania

produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej. Nie stosować w przypadku uczulenia
na którykolwiek ze składników.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zalecamy zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat należy przechowywać w temperaturze
pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
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