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AURA HERBALS Adaptogeny krople 50 ml
 

Cena: 49,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać krople

Producent AURA HERBALS JAROSŁAW PAUL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościAURA HERBALS Adaptogeny krople 50 mlAshwagandha (witania ospała) to roślina często stosowana w Ajurwedzie. Już w
starożytnych Indiach doceniano jej wszechstronne właściwości. W tradycyjnej Ajurwedzie najczęściej wykorzystuje się korzeń
ashwagandhy, ponieważ zawiera najwięcej substancji aktywnych.Bakopa drobnolistna jest ziołem powszechnie znanym ze swoich
właściwości. Wywodzi się z Indii, gdzie jest jednym z najpopularniejszych adaptogenów. Bakopa wspiera funkcje poznawcze, dlatego
chętnie stosowana jest przez osoby starsze i przez osoby w trakcie wzmożonego wysiłku intelektualnego.Kadzidłowiec (Boswellia
serrata) to drzewo, którego żywica jest bogata w cenne substancje aktywne, takie jak kwasy bosweliowe. Żywica kadzidłowca
wykorzystywana jest także do produkcji aromatycznych kadzideł.Wąkrotka azjatycka (gotu kola) występuje na obszarach tropikalnych i
subtropikalnych. W krajach Dalekiego Wschodu stosowana jest od tysiącleci. Najwięcej substancji aktywnych znajduje się w nadziemnej
części rośliny. Z wąkroty azjatyckiej pozyskuje się także olejki eteryczne o silnym działaniu.Dlaczego warto wybrać Adaptogeny - 100%
ekstrakty roślinne Aura Herbals?lisc produkt odpowiedni dla weganlisc 100% naturalnych ekstraktówlisc 508 mg naturalnych ekstraktów
roślinnych w dziennej porcjilisc zawiera ekstrakt z ashwagandhy standaryzowany na 10% witanolidów i ekstrakt z kadzidłowca
standaryzowany na 65% kwasów bosweliowychlisc wygoda użycia - łatwe porcjowanie dzięki dołączonej łyżeczcelisc clean label
-najprostszy skład na bazie wody, bez zbędnych dodatkówSzczególne właściwości składników aktywnychAshwagandha ma
właściwości adaptogenne, czyli wpływa pozytywnie na niekorzystne czynniki zewnętrzne.Bakopa wspomaga pamięć i koncentrację oraz
wspomaga funkcje poznawcze.Kadzidłowiec wspiera funkcje umysłowe.Wąkrotka azjatycka wspomaga utrzymanie funkcji
poznawczych.Zalecane spożyciePrzed użyciem mocno wstrząsnąć. 1,25 ml odmierzyć za pomocą dołączonej do opakowania łyżeczki i
dodać do wody, soku lub innego chłodnego płynu. Stosować raz dziennie.WażneWażne informacjeNie stosować u osób uczulonych na
jakikolwiek składnik suplementu.Produkt nie wskazany dla dzieci poniżej 12 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią.Suplement
diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że bardzo ważny i zalecany jest zrównoważony sposób
żywienia i zdrowy tryb życia.Występujący osad świadczy o obecności naturalnych składników i nie stanowi wady produktu.50 ml - 1260
kropli - 30 zalecanych dziennych porcji.PrzechowywaniePrzechowuj suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C. Nie
zamrażaj.Suplement diety przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.Najlepiej spożyć przedData minimalnej trwałości oraz
numer partii na spodzie opakowania.SkładnikiWoda, ekstrakt z ziela bakopy DER 4:1, ekstrakt z ziela wąkrotki azjatyckiej DER 4:1,
ekstrakt z żywicy kadzidłowca indyjskiego (stand. 65% kwasów bosweliowych), ashwagandha mielona, gliceryna roślinna, ekstrakt z
korzenia ashwagandhy DER 20:1 (stand. 10% witanolidów), przeciwutleniacz: d-alfa-tokoferol (witamina E ze słonecznika).Składniki w
dziennej porcji Ekstrakty roślinne: 42 krople (1,67 ml)
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Bakopy 168 mg
Wąkrotki azjatyckiej 168 mg
Ashwagandhy DER 20:1, w tym: 29 mg
w tym 10% witanolidów 2,9 mg
Kadzidłowca 168 mg
w tym 65% kwasów bosweliowych 109,2 mg
Ashwagandha mielona 132 mg

ProducentAura Herbals Jarosław Paulul. 23 marca 77/3, 81-820 Sopot
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