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Nanga, Żeń-szeń syberyjski nalewka 1:1, 50 ml
 

Cena: 28,02 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent NANGA

Opis produktu
 

Żeń-szeń syberyjski (Eleutherococcus senticosus) – zwany inaczej eleuterokokiem kolczastym, to roślina będąca naturalnym
adaptogenem, która ze względu na *liczne właściwości prozdrowotne *została doceniona w wielu krajach na świecie.
Żeń-szeń syberyjski to 1-2 metrowy krzew o pięciopalczastych liściach, czarnych owocach i silnie rozbudowanym systemie
korzeniowym. Naturalnie występuje na Syberii, w Chinach, Japonii, Mongolii i Korei. W korzeniach żeń-szenia syberyjskiego znajdują się 
eleuterozydy, które odpowiadają za najważniejsze działanie rośliny. W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej żeń-szeń syberyjski
wykorzystywany był już ponad 4 tysiące lat temu. Spożywano go przed długimi wyprawami i ciężką pracą fizyczną, dla poprawy
koncentracji i pamięci oraz w okresach rekonwalescencji.

Po nalewkę z żeń-szenia warto sięgać, gdy potrzebujemy zdrowego pobudzenia ciała i umysłu. Taka suplementacja jest przydatna, gdy
zbliża się ważny egzamin, duży projekt w pracy lub po prostu gdy czujemy się senni, zmęczeni i przeciążeni obowiązkami. Składniki
aktywne żeń-szenia sprzyjają motywacji i energii do działania oraz poprawiają samopoczucie.

Właściwości prozdrowotne:

Podnosi wydolność fizyczną i psychiczną organizmu.

Zwiększa możliwości przystosowawcze organizmu w sytuacjach stresowych.

Dodaje energii do działania oraz korzystnie wpływa na samopoczucie.

Wspiera pracę układu immunologicznego.

Produkt najwyższej jakości!
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2. Składniki

Korzeń żeń-szenia syberyjskiego, certyfikowany alkohol etylowy, gliceryna roślinna, woda destylowana.
Zawartość alkoholu w preparacie 20%.

3. Zalecany sposób użycia

1-2 porcje zakraplacza do 1-2 razy dziennie. Porcję rozcieńczyć w ½ szklanki wody lub soku.
1 porcja zakraplacza (pipety) to około 1 ml.

4. Sposób przechowywania

Przechowywać w chłodnym miejscu, bez dostępu światła, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5. Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku dużego nadciśnienia i problemów z sercem, przy nerwicach i podczas stosowania leków hormonalnych.

Produkt nie powinien być stosowany przez dzieci, kobiety w ciąży i karmiące, nadwrażliwe, osoby uzależnione od alkoholu, stosujące leki
psychotropowe.

6. Środki ostrożności

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety oraz nie zastąpią zdrowego trybu życia.
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