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AUROSPIRUL BRAHMI 100 kapsułek
 

Cena: 47,99 PLN

Opis słownikowy

Producent AUROSPIRUL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościBacopa monnieri znane w sanskrycie jako BRAHMI jest synonimem inteligencji i wiedzy. Uważane za boskie zioło,
wykorzystywane jako środek wzmacniający pracę mózgu, polepszające pamięć i koncentrację.Brahmi występuje w Indiach, tropikalnych
strefach Azji, Australii, Afryki i Ameryki.Rozjaśnia umysł i wspomaga mechanizmy relaksujące centralny układ nerwowy. Zwiększa
syntezę białek w komórkach mózgowych, dzięki czemu polepsza się pamięć, funkcje poznawcze i witalność, a spowalniają się procesy
starzenia.Dzięki właściwościom uspokajającym jest wyjątkowo użyteczne w pracy wymagającej sporej koncentracji i podejmowania
decyzji w warunkach stresu.Jako środek działający na układ nerwowy Brahmi stosowane jest m.in. w terapii załamań nerwowych,
depresji, ataków lękowych, epilepsji, wylewów do mózgu, demencji oraz zaburzeń uwagi.Brahmi uważane jest za najskuteczniejsze zioło
odmładzające komórki nerwowe i mózgowe.Brahmi w Ajurwedzie uznawane jest za „cudowny eliksir życia” o kojących
właściwościach.Działanie:zwiększa możliwości intelektualne i zdolność uczenia się,poprawia pamięć i koncentrację,działa tonizująco na
serce i układ nerwowy,działa uspokajająco, ułatwia zasypianie,łagodzi objawy zaburzeń pracy mózgu i psychicznego
zmęczenia,likwiduje napięcia spowodowane stresem,łagodzi bóle menstruacyjne i objawy zapalenia pęcherza moczowego,ma działanie
przeciwskurczowe i przeciwdrgawkowe,zwiększa witalność, sprzyja długowieczności,chroni mózg przed wolnymi
rodnikami.Wskazania:kłopoty z pamięcią i koncentracją,zmęczenie psychiczne, bezsenność,wzmożona nerwowość, napięcie i
roztargnienie,dla osób uczących się i pracujących w zawodach wymagających wysokiej sprawności intelektualnej,wspomaga leczenie
chorób, m.in. Parkinsona, Alzheimera, demencji, syndromu ADHD i Aspergera,stany załamania nerwowego i depresji,choroby skórne
wynikające z zaburzeń układu nerwowego.Zalecane spożycie2 do 6 kapsułek, spożyć 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.WażneKraj pochodzenia: Brahmi hodowane jest w Indiach.
Suszone i proszkowane w Auroville.Wolne od laktozy.Wolne od pszenicy.Wolne od glutenu.SkładnikiBrahmi (Bacopa monnieri), celuloza
roślinna (kapsułka).Każda kapsułka zawiera 350 mg czystej, certyfikowanej organicznej Brahmi.Kapsułki są w 100%
wegetariańskieProducentProducent:Aurospirul,Auroville, Indie.Wyłączny dystrybutor:MOMA AYURVEDAMarcin Skowroński,Os. Wieniawa
71/8,64-100 Leszno.
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