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AYURVITTA TRIPHALA PREMIUM sok z Amla, Bibhitaki,
Haritaki 1000ml
 

Cena: 114,00 PLN

Opis słownikowy

Producent ASSEM

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościAYURVITTA TRIPHALA PREMIUM sok z Amla, Bibhitaki, Haritaki 1000mlTriphala - Aby żyło się lekko!Triphala w płynie - to w
100% naturalny sok z dziko rosnących i ręcznie zbieranych owoców. Triphala w płynie powstaje według zasad ajurwedy. Nie powstaje z
proszku, suszu czy metody liofilizacji.Wielu specjalistów zwraca dziś szczególną uwagę na stan naszych jelit i prawidłową wagę ciała.
Triphala to wyjątkowa mieszanka trzech wspomagających się wzajemnie roślin - Amla, Bibhitaki i Haritaki. Wspiera funkcjonowanie jelit,
poprawia trawienie oraz pomaga chronić wątrobę (Bibhitaki).Triphala jest jednym z najważniejszych suplementów ajurwedyjskich i
działa korzystnie na cały przewód pokarmowy. Ze wszystkich dostępnych Triphali na rynku, największą skuteczność wykazuje Triphala
w płynie, ponieważ jako jedyna zachowuje wszystkie swoje cenne właściwości.Amalaki:• przyjazny dla żołądka• utrzymuje funkcje jelit•
wspomaga trawienie• wspiera i utrzymuje prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowegoTzw. Amla (Indian Gooseberry, Emblica
officinalis) związana jest z ajurwedyjską energią “PITTA” oraz żywiołem ognia. Ma bardzo gorzki i kwaśny smak.Bibhitaki:• wspiera libido•
pomaga chronić wątrobę• wspiera perystaltykę jelit• wspiera trawienie i wydalanie• pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu•
pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwiTzw. Beheda (Bellirica Myrobalan) związana jest ajurwedyjską energią “KAPHA”
oraz żywiołem ziemia – woda. Ma słodko – gorzki i bardzo cierpki smak.Haritaki:• wspomaga ruch jelit• ożywia ogień trawienny• pomaga
w prawidłowym trawieniu• pomaga zrównoważyć poziom trawienia• pomaga w utrzymaniu regularnej pracy jelit• pomaga w zachowaniu
funkcji przewodu pokarmowego• wspiera wiele aspektów funkcji przewodu pokarmowego• pomaga utrzymać przewód pokarmowy
wolny od pasożytów• pomaga zrównoważyć i utrzymać regularność wypróżnieńTzw. Harada (Chebulic Myrobalan) związana jest z
ajurwdyjską energią “VATTA” oraz żywiołem powietrza. Ma sześć ajurwedyjskich smaków w których najbardziej wyczuwalny jest
gorzki.Składniki owoców Bibhitaki i Haritaki wspomagają pracę jelit i pobudzają je do szybszego trawienia. Dzięki czemu resztki pokarmu
nie zalegają w jelitach.Zalecane spożycieZalecana dzienna porcja 30 ml 2 x dziennie, przed jedzeniem. Kobiety w ciąży i karmiące po
konsultacji z lekarzem. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.WażnePo otwarciu przechowywać w lodówce.
WSTRZĄSNĄĆ PRZED UŻYCIEM! Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Suplement diety nie może być stosowany jak
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i
prowadzenia zdrowego trybu życia.SkładnikiWyprodukowano w IndiachSkład w dziennej porcji (60 ml): Amla 60 mg, Bibhitaki 30 mg,
Haritaki 30 mg (Sok z Amla 33,33%, Bibhitaki 33,33%, Haritaki 33,33%)ProducentASEEM Sp. z o.o.Radom 26-600 ul. 25 Czerwca 45
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