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BIODIO BIOWEN Aschwaganda 400 mg 120 kapsułek
 

Cena: 35,89 PLN

Opis słownikowy

Producent BIODIO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościBIODIO BIOWEN Aschwaganda 400 mg 120 kapsułekPotrzebujesz ukojenia nerwów, większej witalności oraz pomocy w
zachowaniu równowagi emocjonalnej? Z pomocą przyjdzie Ashwagandha Biowen! Ashwagandha, inaczeń Żeń-szeń Indyjski to jeden z
kilku adaptogenów dostępnych w serii produktów marki Biowen. Zawiera wyłącznie naturalne składniki!W naszym produkcie nie
znajdziesz glutenu czy żadnych szkodliwych dodatków. To w 100% naturalna bezglutenowa Ashwagandha w wegańskich kapsułkach,
wsparta BioPerine® – naturalnym ekstraktem z pieprzu czarnego, który wzmacnia właściwości tego adaptogenu!W jednej wegańskiej
kapsułce znajdziesz 400 mg Ashwagandhy standaryzowanej na 10% witanolidów oraz 1 mg BioPerine® – ekstraktu z owoców czarnego
pieprzu standaryzowanego na 95% piperyny.Ashwagandha – właściwościAdaptogeny to rośliny, które mają za zadanie pomóc naszemu
organizmowi osiągnąć harmonię i równowagę, łatwiej zaadaptować się, dopasować do warunków, które panują. Na co pomaga
Ashwagandha? Ashwagandha, czyli inaczej witania ospała działa korzystnie na organizm pod wieloma względami!Względy
psychiczne:wspiera nas, gdy czujemy się zdenerwowani lub zaniepokojeni,pomaga zrelaksować się, bez uczucia otępienia,dba o
emocjonalny i psychiczny balans,w przypadku psychicznego osłabienia, zmęczenia, braku koncentracji jest niezastąpiona,pomaga ciału
poradzić sobie ze stresem i zregenerować się po stresujących zdarzeniach,wspomaga zasypianie.Względy fizyczne:pomaga budować
masę mięśniową,wspiera dobre samopoczucie,pomaga zachować zdrową witalność i wytrwałość,korzystnie działa na serce i układ
krążenia,wspiera działanie układu oddechowego,ma ogólne działanie odmładzające,dba o zdrowie Twojej skóry,korzystnie działa na
męski i żeński układ rozrodczy oraz zdolności reprodukcyjne,chroni tkanki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.Te właściwości
Ashwagandhy (Żeń-szenia indyjskiego) wzmocniliśmy ekstraktem BioPerine® z czarnego pieprzu. Ma on za zadanie wzmocnić działanie
Ashwagandhy, ale także sam w sobie ma liczne właściwości! Wspiera trawienie, wątrobę, skórę, odporność, a także działa jako
przeciwutleniacz!Nasza Ashwagandha to bomba właściwości dla każdego, kto potrzebuje wsparcia w lepszej funkcjonalności ciała i
psychiki. I to w naturalny sposób!Zalecane spożycieJak stosować Ashwagandhę?Kiedy na Twojej półeczce suplementów pojawi się
Ashwagandha, jaka porcja będzie odpowiednia dla Ciebie? Ashwagandha w kapsułkach wegańskich to bardzo łatwy w stosowaniu
suplement diety. Kiedy brać Ashwagandhę? Przede wszystkim należy stosować 1 kapsułkę, w trakcie posiłku.Ashwagandha – rano czy
wieczorem? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jakich efektów bardziej oczekujesz. Jeśli chcesz
uspokoić emocje i wesprzeć zdrowy sen, stosuj ashwagandhę w kapsułkach wieczorem, np. z kolacją. Jeśli z kolei chcesz np. więcej
osiągnąć podczas treningu czy czeka Cię wymagający dzień w pracy, to ashwagandha w kapsułkach przyda się rano lub w ciągu dnia!
Poznaj składniki Żeń-szenia indyjskiego w jednej kapsułce!WażneNie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik
preparatu.SkładnikiAshwagandha (Withania somnifera) ekstrakt standaryzowany na 10% witanolidów, BioPerine® ekstrakt z owoców
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pieprzu czarnego standaryzowany na 95% piperyny, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.ProducentBIODIO Sp. z o.o. Sp.
k.ul. Choroszczańska 2415-732 Białystok
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