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AUROSPIRUL PUNARNAVA 100 kapsułek
 

Cena: 47,99 PLN

Opis słownikowy

Producent AYURVITTA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościAUROSPIRUL PUNARNAVA 100 kapsułekPunarnava wspiera przede wszystkim układ moczowy, nerki oraz
stawy.Odmładza organizm, regeneruje komórki i tkanki, ma właściwości moczopędne i tonizujące serce.Punarnava (Boerhavia diffusa) w
sanskrycie oznacza „ta, która odnawia”. Ma to związek z jej działaniem regenerującym komórki i tkanki. Otwiera i oczyszcza kanały,
ułatwiając substancjom odżywczym dostęp do poszczególnych tkanek.Roślina ta naturalnie występuje w Indiach i na Sri Lance oraz na
wyspach południowego Pacyfiku.Boerhavia diffusa może być wykorzystywana w całości. W Indiach liście i łodygi wykorzystuje się do
przygotowania wielu produktów, takich jak herbaty, olejki oraz papki do zewnętrznego stosowania. Często liście traktowane są jak
warzywo i dodaje się je do różnych potraw. W medycynie ajurwedyjskiej wykorzystuje się korzeń tej rośliny.Punarnava jest skarbnicą
składników odżywczych takich jak: białko, witamina C, wapń, żelazo, sód. Posiada również wiele składników bioaktywnych np.
punarnavoside, kwas serratagenowy, hipoksantyna 9-L-arabinofuranozyd, boeravinon A do F, liriodendron, kwas ursolowy i oleanolowy.
To właśnie nasycenie tymi składnikami wpływa na jej powszechne zastosowanie i wykorzystanie w medycynie ajurwedyjskiej.*Działanie:
wspiera funkcjonowanie układu moczowego,* działa przeciwzapalnie i moczopędnie,* łagodzi objawy przerostu prostaty, może
hamować jej wzrost,* niszczy kamienie nerkowe i wspomaga ich wydalanie,* łagodzi objawy zapalenia i niewydolności nerek,* łagodzi
stany zapalne stawów, usuwa zalegające w nich płyny,* zapobiega przekrwieniom i obrzękom serca, ułatwia oddychanie w stanach
niewydolności mięśnia sercowego,* obniża kortyzol,* zapobiega wzdęciom i skurczom jelit,* wykazuje działanie przeciwcukrzycowe,* ma
właściwości przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne,* zmniejsza krwawienia miesiączkowe.*Zalecane spożycie2-6 kapsułek, spożyć w
trakcie lub po posiłku.WażneNie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.SkładnikiPunarnava (Boerhavia diffusa),
celuloza roślinna (kapsułka).Każda kapsułka zawiera czystą, certyfikowaną, organiczną Punarnavę (350 mg).Kapsułki są w 100%
wegetariańskieWolne od laktozy.Wolne od pszenicy.Wolne od glutenu.ProducentAurospirul.
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