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BIODIO BIOWEN Bacopa Monnieri 300 mg 120 kapsułek
 

Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Producent BIODIO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościBacopa monnieri, czyli bakopa drobnolistna, a także Brahmi to adaptogen, który popularny jest np. w Ajurwedzie, czyli
indyjskiej medycynie naturalnej. Ekstrakty z Bacopa Monnieri można znaleźć w formie wielu suplementów dostępnych na rynku. Nic
dziwnego, że cieszą się coraz większą popularnością. Co wyróżnia suplement Bacopa Monnieri marki Biowen?Bez glutenu, wegańskie
kapsułki Bacopa monnieri BiowenBrahmi nie zawiera nawet śladowych ilości glutenu, dzięki czemu osoby cierpiące na celiakię czy
nietolerancje pokarmowe mogą używać ten produkt bez obaw. Podobnie jak osoby, które na co dzień odżywiają się wyłącznie roślinnie.
Ekstrakty z Bacopa Monnieri zamknięte zostały w wegańską kapsułkę, która nie powstała z żadnych odzwierzęcych składników. Produkt
nie zawiera też żadnych sztucznych czy szkodliwych dodatków i jest w 100% naturalny! A do tego jest standaryzowany na 50%
bakozydów – cennych, naturalnych substancji zawartych w tej roślinie.Poza tym do ekstraktu został dodany standaryzowany na 95%
piperyny ekstrakt z owoców czarnego pieprzu – BioPerine®. Dzięki temu suplement Bacopa Monnieri zyskuje dodatkowe właściwości, a
także jego działanie jest wzmocnione!Jak działa Bacopa Monnieri w kapsułkach?ma pozytywny wpływ na funkcje mózgu,może
wzmacniać krótko i długotrwałą pamięć,wzmacnia koncentrację,może pomagać radzić sobie ze stresem,pozytywnie wpływa na zdrowy
sen,wpływa korzystnie na działanie hipokampu, który jest odpowiedzialny za pamięć.Dodatkowo suplement Bacopa Monnieri Biowen
pozytywnie wpływa na ciało!korzystnie działa na krążenie krwi, co bezpośrednio jest związane z działaniem mózgu,zawiera mnóstwo
naturalnych antyoksydantów, co przekłada się na walkę z wolnymi rodnikami i ochronę komórek mózgowych,wspiera prawidłowe
działanie pęcherzyka żółciowego.A dzięki zawartości ekstraktu BioPerine® dodatkowo wspiera odporność, skórę, wątrobę oraz
zapewnia dodatkowe działanie antyoksydacyjne.Zalecane spożycieJak wygląda zalecenie w stosunku do Bacopa Monnieri? Kiedy brać
ten suplement, by wynieść jak najwięcej pozytywów ze spożywania tego adaptogenu? Suplement może być spożywany w różnych
porach dnia, najlepiej jest jednak, gdy przyjmujemy go wraz z posiłkiem, rano lub po południuWażneBacopa Monnieri – skutki
uboczneAdaptogeny mają za zadanie wspierać nasz organizm i pomagać mu się dostosowywać do panujących warunków. Niewłaściwe
stosowanie może prowadzić do powstawania skutków ubocznych. Czego unikać, by się na nie narazić? Przede wszystkim stosować
suplement zgodnie z zaleceniami producenta, czyli od jednej do maksymalnie dwóch kapsułek dziennie, wraz z posiłkiem. Nie należy
łączyć suplementu z lekami, czy podawać go kobietom w ciąży i karmiącym.SkładnikiBakopa drobnolistna (Bacopa Monnieri) ekstrakt
standaryzowany na 50% bakozydów, BioPerine® ekstrakt z owoców 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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