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Swanson, Triphala 500mg, 100 kapsułek
 

Cena: 31,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Producent PRO SPORT S.C.

Opis produktu
 

Triphala jest formułą stosowaną w tradycyjnej medycynie ajurwedyjskiej od ponad 2000 lat, składającą się z trzech owoców: Amla,
Haritaki i Bibhitaki. Triphala reguluję pracę układu pokarmowego, odtruwa organizm, przywraca równowagę i harmonię w organizmie,
stymuluje układ odpornościow, wzmacnia organizm i poprawia ogólne samopoczucie, a także posiada potencjalne właściwości
antyrakowe.

Emblica officinalis #℣佐⌡⌀䄀洀氀愀⌡⍃倣℣- znana jako indyjski agrest. Owoce są źródłem witaminy C, która jest powiązana z kwasem galusowym,
flawonoidami i kwasem elagowym. Taka kompozycja wykazuje właściwości

antyoksydacyjne (neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników) oraz
działanie przeciwwysiękowe i
przeciwzapalne.

Inne właściwości:

obniża poziom cholesterolu i trójglierydów
działanie przeciwcukrzycowe
przeciwbakteryjne
gastroprotekcyjne
neuroprotekcyjne
radioprotekcyjne
ochronne na miąższ wątroby

Terminalia cebula #℣佐⌡⌀䠀愀爀椀琀愀欀椀⌡⍃倣℣- owoce wspomagają pracę całego układu trawiennego. Wykorzystywane są do leczenia różnych schorzeń,
jak np. zaparcia, zabuzrenia trawienia, wzdęcia czy wrzody. Pomagają podczas zatruć pokarmowych, zapalenia jelita grubego,
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hemoroidów czy problemów wywołanych przez pasożyty przewodu pokarmowego. Działają ochronnie na miąższ wątroby i serce,
posiadaję właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne i przeciwwirusowe #℣佐⌡⌀洀⸀椀渀 瀀爀稀攀挀椀眀欀漀 眀椀爀甀猀漀眀椀 漀瀀爀礀猀稀挀稀欀椀⌡⍃倣℣. owoce wykazują także
właściwości antyoksydacyjne #℣佐⌡⌀渀攀甀琀爀愀氀椀稀甀樀攀 猀稀欀漀搀氀椀眀攀 搀稀椀愁䈀愀渀椀攀 眀漀氀渀礀挀栀 爀漀搀渀椀欀眀⌡⍃倣℣, koją nerwy, obniżaja poziom cholesterolu, pomagają
w przypadku problemów skórnych, wspierają odchudzanie.

Terminalia bellerica #℣佐⌡⌀䈀椀戀栀椀琀愀欀椀⌡⍃倣℣ - dzięki olejom występującym w dużej ilości w owocach, pomagają one utrzymać prawidłowy poziom
cholesterolu, obniżyć poziom frakcji LDL cholesterolu #℣佐⌡⌀挀稀礀氀椀 ∀稁䈀攀最漀∀ 挀栀漀氀攀猀琀攀爀漀氀甀⌡⍃倣℣ oraz podwyższyć poziom frakcji HDL #℣佐⌡⌀挀稀礀氀椀 ∀搀漀戀爀攀最漀∀
cholesterolu#℣䍐⌡⌀Ⰰ 猁Ԁ 眀礀欀漀爀稀礀猀琀礀眀愀渀攀 眀 氀攀挀稀攀渀椀甀 欀愀猀稀氀甀Ⰰ 眀猀瀀椀攀爀愀樁Ԁ 漀搀瀀漀爀渀漁嬁܀Ⰰ 瀀爀愀持ᤀ 甀欁䈁Ԁ搀甀 瀀漀欀愀爀洀漀眀攀最漀Ⰰ 搀稀椀愁䈀愀樁Ԁ 漀挀栀爀漀渀渀椀攀 渀愀 洀椁ԁ簀猀稀
wątroby. Mogą także obniżać poziom cukru we krwi.

Zastosowanie

suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie

2 kapsułki 1-2 razy dziennie.

Składniki

Emblica Officinalis, Terminalia Chebula, Terminalia Bellerica, otoczka kapsułki: żelatyna, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu.

2 kapsułki zawierają

Triphala (owoce z Emblica officinalis, Terminalia chebula, Terminalia bellerica) 1g.

Przeciwwskazania

produkt niewskazany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ważne wskazówki

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Suplement należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Ważne
jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego tryby życia. Preparat nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
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