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AUROSPIRUL HARITAKI 100 kapsułek
 

Cena: 49,29 PLN

Opis słownikowy

Producent AYURVITTA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościAYURVITTA Haritaki 100 kapsułekHaritaki działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, odtruwająco i przeciwalergicznie.
Działa ściągająco, tonizująco, wykrztuśnie i przeciwrobacznie.Haritaki wspiera przede wszystkim układ oddechowy oraz układ
trawienny.Haritaki (Terminalia chebula) – „owoc długiego życia”. Ma działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, odtruwające i
przeciwalergiczne. Tradycyjnie stosuje się je w leczeniu schorzeń układu trawiennego i chorób płuc. Działa ściągająco, tonizująco,
wykrztuśnie i przeciwrobacznie.*Haritaki to drzewo rosnące w południowej Azji i na Sri Lance. W medycynie ajurwedyjskiej
wykorzystywane są małe, zielone owoce tego drzewa. Odgrywa kluczową rolę w medycynie tybetańskiej, gdzie nazywane jest „królem
medycyny” i występuje w prawie wszystkich tybetańskich recepturach ziołowych. To jeden z trzech składników mieszanki
Triphala.Owoce haritaki określa się jako „owoce długiego życia” o właściwościach odmładzających organizm. Ma to związek z ich
dobroczynnym działaniem na jelito grube oraz przenikaniem do wszystkich warstw tkanek w organizmie. Haritaki wspiera prawidłowe
funkcjonowanie m.in. płuc, okrężnicy, wątroby i śledziony.*W medycynie ajurwedyjskiej uznaje się, że haritaki podnosi pranę, czyli
energię życiową przez co dodaje sił oraz wzmacnia naturalną odporność. Owoce haritaki pomagają w równoważeniu wszystkich trzech
dosz (szczególnie vata).*Działanie: poprawia i reguluje funkcjonowanie układu trawiennego,* łagodzi biegunki, likwiduje zaparcia,*
wzmacnia ogień trawienny i oczyszcza z toksyn,* łagodzi pracę jelit w stanach zapalnych,* zapobiega hemoroidom,* działa
przeciwwirusowo, przeciwzapalnie i przeciwrobacznie,* hamuje procesy autoagresji immunologicznej,* likwiduje nadmiar lipidów we
krwi i wątrobie,* działa ściągająco i wykrztuśne, łagodzi mokry kaszel,* łagodzi objawy astmy i świszczący oddech,* stabilizuje poziom
cukru we krwi.*Zalecane spożycie2-6 kapsułek. Spożyć w trakcie lub po posiłku.WażnePrzeciwwskazania: kobiety w ciąży oraz karmiące
piersią powinny zachować ostrożność przy stosowaniu preparatu.SkładnikiHaritaki (Terminalia chebula), celuloza roślinna
(kapsułka).Każda kapsułka zawiera czyste, certyfikowane, organiczne Haritaki (500 mg).ProducentASEEM Sp. z o.o.Radom 26-600 ul. 25
Czerwca 45(Wejście w bramie I piętro lokal 6)
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