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BIODIO BIOWEN Gotu kola 330 mg 120 kapsułek
 

Cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Producent BIODIO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościBIODIO BIOWEN Gotu kola 330 mg 120 kapsułekGotu Kola to adaptogen zwany też wąkrotką azjatycką. Od setek lat
ceniona w kulturze indyjskiej, zwłaszcza w Ajurwedzie. Dla Gotu Kola właściwości to długa lista cennych sposobów wpływania na nasze
zdrowie.W Gotu Kola Biowen nie znajdziesz nawet śladowych ilości glutenu, dlatego jest to bezpieczny produkt dla osób z
nietolerancjami. Dodatkowo wegańskie kapsułki są zupełnie pozbawione odzwierzęcych składników, dlatego bez obaw mogą je
stosować osoby na dietach roślinnych. Użyte w produkcie Gotu Kola kapsułki są wykonane z hydroksypropylometyloceluloz. Wysokiej
jakości Gotu Kola właściwości zawdzięcza też standaryzacji na 20% triterpenów, które szczególnie dobrze wpływają na nasz
mózg.Poznaj wyjątkowe właściwości tego naturalnego produktu!Gotu kola – działanie na zdrowie psychiczne:przyczynia się do
utrzymania równowagi emocjonalnej i dobrego samopoczucia,wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu energii,korzystnie wpływa
na zdrowie psychiczne,wspiera funkcje poznawcze.Gotu kola – działanie na zdrowie organizmu:wspiera zdrowie żył, korzystnie
wpływając np. na uczucie ciężkich nóg,przeciwdziała owrzodzeniom układu pokarmowego,poprawia komfort trawienny,łagodzi bóle
brzucha i żołądka,harmonizuje pracę układu sercowo-naczyniowego,wspiera gojenie się i zabliźnianie ran,stymuluje rozwój
fibroblastów.Dodatkowo wraz z Gotu Kola, kapsułki zawierają standaryzowany na 95% piperyny ekstrakt z owoców czarnego pieprzu
BioPerine®! Ma on za zadanie wesprzeć i wzmocnić działanie adaptogenu Gotu Kola, kapsułki w ten sposób zyskują też nowe
właściwości charakterystyczne dla pieprzu czarnego! To między innymi pozytywny wpływ na wątrobę, skórę czy układ trawienny! Gotu
Kola suplement dzięki BioPerine® w naturalny sposób wspiera też odporność organizmu oraz działa jak przeciwutleniacz.Zalecane
spożycieZastanawiasz się jak stosować suplement Biowen Gotu Kola? Kapsułki najlepiej spożywać wraz z posiłkiem, jedną kapsułkę
dziennie i nie przekraczać zalecanej porcji. Nie polecamy spożywać Gotu Kola na czczo, dobrze jest robić to właśnie podczas
spożywania posiłkówWażneCzy Gotu Kola, suplement marki Biowen, ma jakieś przeciwwskazania w stosowaniu? Tak jak każdy inny
suplement nie należy go stosować z lekami, z którymi może wejść w interakcje. Wąkrotki azjatyckiej nie powinny też spożywać kobiety w
ciąży czy karmiące bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym. Należy stosować się do zalecanych przez producenta porcji
produktu.SkładnikiGotu Kola (Centella asiatica) ekstrakt standaryzowany na 20% triterpenów, BioPerine® ekstrakt z owoców pieprzu
czarnego standaryzowany na 95% piperyny, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.ProducentBIODIO Sp. z o.o. Sp. k.ul.
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