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DR GAJA MIKSTURA OLEI TRAVICO 250 ml
 

Cena: 21,95 PLN

Opis słownikowy

Producent PROPHARMA

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościDR GAJA MIKSTURA OLEI TRAVICO 250 mlŻycie w ciągłym biegu rzadko idzie w parze ze zdrowym żywieniem. Często nie
zastanawiamy się nad składem i jakością pożywienia oraz tym, jak poszczególne składniki mogą wpłynąć na nasz komfort trawienia.
Zbyt duże kęsy, jedzenie w pospiechu, obfite i ciężkostrawne posiłki mogą spowodować wydłużenie czasu trawienia i stać się przyczyną
gorszego samopoczucia. Wzdęcia, gazy, ból brzucha to jedne z wielu z wielu dolegliwości, które mogą pojawić się po spożyciu
niektórych pokarmów. Dlatego warto zwrócić większą uwagę na to, co jemy oraz zadbać o zdrowie układu pokarmowego i wspomóc
procesy trawienne.Mikstura Olei Travico zawiera trzy ekstrakty roślinne wspomagające trawienie.Ekstrakt z owoców kopru włoskiego
pomaga w utrzymaniu zdrowego przewodu pokarmowego, ułatwia procesy trawienia oraz wspomaga wydalanie. Ziele i owoce kopru
włoskiego były stosowane juz w starożytnym Egipcie, Rzymie oraz Azji. Wykorzystywano je jako środek łagodzący dolegliwości
przewodu pokarmowego, ale także jako afrodyzjak.Ekstrakt z kurkumy jest pozyskiwany z kłączy azjatyckiej rośliny Curcuma Longa.
Kurkuma znana jest przede wszystkim jako przyprawa o charakterystycznej żółtej barwie. W krajach Dalekiego Wschodu od wieków
stanowiła składnik diety oraz była wykorzystywana w celach zdrowotnych. Ekstrakt z kurkumy pomaga w utrzymaniu zdrowej
wątroby.Ekstrakt z nasion ostropestu wspomaga trawienie oraz produkcję żółci, która jest wydzielana przez wątrobę i bierze udział w
procesie trawienia tłuszczów. Żółć sprawia, że duże krople tłuszczu rozbijane są na drobne cząsteczki, dzięki czemu zostają łatwo
wchłonięte przez dalszą część układu pokarmowego. Ekstrakt z ostropestu zawarty w Miksturze Olei Travico jest standaryzowany na
sylimarynę stanowiącą kompleks flawonolignanów. jednym ze składników tego kompleksu jest sylibinina, której przypisuje się działanie
wspomagające wątrobę.Ekstrakcja umożliwia wydobycie najcenniejszych składników z roślin w sposób naturalny. Proces ten polega na
wyodrębnieniu najważniejszych związków z dużej ilości surowca roślinnego. Otrzymujemy produkt zawierający wysoką porcję
aktywnych składników w niewielkiej ilości ekstraktu.Świeża, tłoczona na zimno Mikstura Olei Travico Dr Gaja ma intensywny smak i
aromat, typowy dla nasion, z których została wytłoczona. Tłoczenie na zimno jest najstarszą metodą pozyskiwania oleju, a cały proces
przebiega w niskiej temperaturze. Oleje zawarte w miksturze są nierafinowane czyli nieoczyszczone i niepozbawione smaku oraz
zapachu. Dzięki temu zachowują naturalne wartości odżywcze surowców.Każdy ekstrakt Mikstury Olei Travico wykazuje szczególne
właściwości:z owoców kopru włoskiego - ułatwia trawieniez kłącza kurkumy - pomaga utrzymać zdrową wątrobęz nasion ostropestu -
wspomaga produkcję żółciZastosowanie: Miksturę Olei Travico należy spożywać wyłącznie na zimno, nie używać do smażenia. Można
dodawać ją do twarogu, zimnych potraw, sałatek i surówek, polewać nią ugotowaną kaszę i ziemniaki.Zalecane spożycie15 ml (3 miarki)
dwa razy dziennie podczas posiłku. Przed spożyciem za pomocą drewnianego mieszadła, wymieszać ekstrakty z dna butelki, po czym
wstrząsnąć butelką do całkowitego wymieszania się ekstraktów z olejem. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Suplement
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diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.WażnePrzechowywać w temperaturze pokojowej z dala od promieni
słonecznych lub w lodówce. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu
1 miesiąca.SkładnikiW składzie Mikstury Olei Travico znajdują się trzy cenne oleje:olej z rzepaku - nazywany "oliwą północy"olej z
ostropestu - bogaty w kwas omega-6 (kwas linolowy)olej ze słonecznika - posiadający szerokie zastosowanie w kuchni

 olej z zarodków rzepaku 39.57%, olej z nasion ostropestu 29.68%, olej z nasion s?onecznika 29.68%, ekstrakt z owoców kopru
w?oskiego 0.43%, ekstrakt z k??cza kurkumy 0.36%, ekstrakt z nasion ostropestu 0.28%.

 

Sk?adniki aktywne w 15 ml (3 miarki) w 30 ml (6 miarek)*
Ekstrakt z owoców kopru w?oskiego 60 mg 120 mg
Ekstrakt z k??cza kurkumy 50 mg 100 mg
Ekstrakt z nasion ostropestu

- w tym sylimaryna

39 mg

35 mg

78 mg

70 mg
Kwasy t?uszczowe   
kwas linolowy (omega-3) 5,64 g 11,28 g
kwas oleinowy (omega-9) 5,62 g 11,24 g

*Zalecana dzienna porcja produktu dla osoby doros?ej. Opakowanie zawiera 8 porcji.
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