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AUROSPIRUL ARJUNA 100 kapsułek
 

Cena: 48,20 PLN

Opis słownikowy

Producent AUROSPIRUL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościMigdałecznik arjuna (Terminalia arjuna), znany również jako arjun (hindi), arjuna (sansk.) to najbardziej znane ajurwedyjskie
zioło „dla serca”. Badania kliniczne wykazały, że stosowanie Arjuny wspomaga leczenie niewydolności serca, dusznicy i arytmii. Łagodzi
stany zapalne i zapobiega przekrwieniom, które mogą być niebezpieczne dla serca. Wzmacnia mięsień sercowy, zwiększa jego
elastyczność i korzystnie wpływa na naczynia włoskowate, tym samym zmniejszając ryzyko nadciśnienia. W ajurwedzie stosowane jest
od ponad 2700 lat.Kora drzewa Arjuny jest bogatym źródłem koenzymu Q-10, który powszechnie zalecany jest przez kardiologów i
stosowany jako osłona serca przed chorobą wieńcową. Duża dawka Q-10 zapobiega m.in. zawałom serca i łagodzi skutki marskości
wątroby. Terminalia Arjuna zawiera aktywne substancje zwane glikozydami, trójterpiny takie jak: arjunetozydy, arjunina i arjunetyna.
Bogata jest w saponiny, naturalne antyoksydanty, kwas galusowy, fitosterol oraz minerały takie jak wapń, cynk, magnez oraz
miedź.Działanie:przeciwdziała sztywnieniu tętnic w przebiegu miażdżycy,wspomaga leczenie chorób układu moczowego i powikłań
cukrzycowych (wrzody cukrzycowe),pomocna w leczeniu kamieni nerkowych,przyspiesza proces zrastania się kości,łagodzi skutki
marskości wątroby,jej ściągające właściwości zapobiegają przedwczesnym wytryskom u mężczyzn, a u kobiet łagodzą krwawienia
maciczne.Wskazania:choroby serca, m.in.: niewydolność serca, dusznica bolesna, arytmia, nadciśnienie tętnicze,stany zapalne
wątroby,miażdżyca,choroby układu moczowego, kamica nerkowa,mokry kaszel, zapalenie oskrzeli, astma,owrzodzenia, wrzody
cukrzycowe,trądzik, trądzik różowaty, świąd i pokrzywka.Zalecane spożycieZalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 2 – 6 kapsułek, w
trakcie lub po posiłku.Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Stosować kilka tygodni dla osiągnięcia
pożądanego efektu poprawy samopoczucia i zdrowia. Stosowanie naturalnych preparatów daje stopniowy, ale długotrwały
efekt.SkładnikiArjuna (Terminalia Arjuna)Każda kapsułka zawiera czysty, certyfikowany, organiczny Arjun (500
mg).ProducentProducent:Aurospirul,Auroville, Indie.Wyłączny dystrybutor:MOMA AYURVEDAMarcin Skowroński,Os. Wieniawa
71/8,64-100 Leszno.
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