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Solgar, Ashwagandha wyciąg z korzenia witania ospała
(Withania somnifera), 60 kapsułek
 

Cena: 129,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania

Wyciąg z korzenia to suplement diety, który dzięki zawartości ashwagandhy normalizuje i usprawnia różne funkcje organizmu. Działa
adaptogennie. Przeznaczony dla osób dorosłych.

Właściwości

Korzeń ashwagandhy stosowany jest przez człowieka od setek lat.

wykazuje naturalne właściwości adaptogenne, czyli zdolności do normalizowania i usprawniania różnych funkcji organizmu.
Wyciąg z korzenia ashwagandhy
wykazuje pozytywny wpływ na serce i układ sercowo-naczyniowy.

jest adaptogenem, który ułatwia przystosowanie się organizmu do niekorzystnych warunków środowiskowych. Przy
odpowiedniej porcji wykazuje działanie relaksacyjne i przyczynia się do utrzymania równowagi emocjonalnej oraz ma działanie
antyoksydacyjne.
Jest pomocny w walce ze stresem.

W celu zachowania świeżości składników aktywnych do kapsułki dodawany jest opatentowany składnik PhytO2X®* – mieszaninę
naturalnie występujących przeciwutleniaczy (naturalny beta karoten, kwas L-askrobinowy). Produkt bezglutenowy nie zawiera: cukru,
soli, drożdży, pszenicy, soi, produktów mlecznych, sztucznych substancji przedłużających trwałość, substancji słodzących, aromatów,
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barwników.

Skład

wyciąg z korzenia witanii ospałej #℣佐⌡⌀愀猀栀眀愀最愀渀搀栀礀⌡⍃倣℣, surowy korzeń witanii ospałej, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
(roślinnych) kwasów tłuszczowych, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy i karoteny (mieszanina*)

Każda kapsułka roślinna zawiera: Wyciąg z korzenia witanii ospałej #℣佐⌡⌀愀猀栀眀愀最愀渀搀栀礀⌡⍃倣℣ - 300 mg, w tym: - witanolidy #℣佐⌡⌀Ⰰ㔀─⌡⍃倣℣ - 4,5 mg
Surowy korzeń witanii ospałej (ashwagandhy) - 100 mg

Stosowanie

Osoby dorosłe - 1 kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać porcji dziennej.

Ważne informacje

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.
Nie spożywać innych suplementów z witaminą D. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Przechowywać w
zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.
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