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Nanga, Sarsaparilla nalewka 1:1, 50 ml
 

Cena: 20,45 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

Sarsaparilla veracruz (Smilax officinalis) to roślina, która wykazuje szereg właściwości medycznych takich jak:

działanie moczopędne,
napotne,
detoksykacyjne,
przeciwgrzybicze,
immunostymulujace,
przeciwzapalne,
anaboliczne 
afrodyzyjne.

Wzmacnia odporność i dodaje witalności, hamuje również reakcje autoimmunologiczne.

Surowcem zielarskim jest korzeń kolcorośli. Sarsaparilla bywała tradycyjnie stosowana przez Indian do oczyszczania krwi, w przypadku
kiły oraz jako tonik na potencję, a w późniejszych latach stosowano ją do walki z różnymi formami raka, reumatyzmem, infekcjami
skórnymi i trądem.

Sarsaparilla dzięki zwiększeniu wydalania moczu znakomicie oczyszcza krew z toksyn dzięki czemu jest pomocna przy reumatyzmie i
artretyzmie. Z tego względu, jest również stosowana w terapii Boreliozy jako silny środek anykrętkowy, który z łatwością przenika przez
barierę krew / mózg i wiąże endotoksyny. Kolcorośl jest obecnie bardzo popularna w środowisku kulturystów i sportowców ponieważ
wspomaga zwiększenie masy mięśniowej bez żadnych skutków ubocznych. Stanowi znakomitą alternatywę dla sterydów
syntetycznych. Obok wysokiego stężenia hormonów męskich zawiera przeciwciała anty-grzybicze saponiny, fitosterole i alkaloidy
witaminy A, C, D, B, żelazo, mangan, sód, krzem, siarkę, miedź, cynk, oraz jod.
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Działanie

Oczyszczające
Moczopędne,
Napotne
Przeciwzapalne
Immunostymulujące
Anaboliczne
Afrodyzyjne
Antykrętkowe
Ochronne na wątrobę
Przeciwgrzybicze

Zastosowanie

Kamica moczowa i nerkowa 
Reumatyzm i artretyzm
Borelioza
Impotencja
Rozrost tkanki mięśniowej
Choroby skórne np. łuszczyca
Osłabienie
Gorączka

Sposób użycia

1 porcja zakraplacza trzy razy dziennie przed jedzeniem. Porcję rozcieńczyć w 1/2 szklanki wody lub soku. 1 porcja zakraplacza #℣佐⌡⌀瀀椀瀀攀琀礀⌡⍃倣℣
to około 0,5ml. Opakowanie zawiera 100 porcji #℣佐⌡⌀㔀　 洀氀⌡⍃倣℣. 1 miarka #℣佐⌡⌀渀愀戀爀愀渀椀攀 瀀椀瀀攀琀礀⌡⍃倣℣ to 15 kropli nalewki. 30 kropli mieści się w 1 ml. Nie
przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zalecane dziennie spożycie (ZDS) nie zostało ustalone.

Skład

Tinctura Sarsaparillae 1:1 Korzeń kolcorośli, alkohol etylowy, woda, gliceryna roślinna.

Ważne informacje

Suplementy diety nie zastąpią zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze
pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią. Osad jest zjawiskiem naturalnym.
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