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NATURELL ASHWAGANDHA 60 tabletek dobre
samopoczucie
 

Cena: 19,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDlaczego Naturell ASHWAGNHDA?Wysoka zawartość ekstraktu z liści i korzenia Ashwagandhy (Withania somnifera) –140
mg ekstraktu w jednej tabletceWysoka standaryzacja na zawartość 7% witanolidówOpakowanie aż 60 tabletekWażne informacje o
produkcie:naturalne pochodzenie Ashwagandhy,bez laktozy,bezglutenowy.Jak działa Ashwagandha?(1) wspiera odporność organizmu
na stres oraz łagodzi jego skutki,(2) wspomaga sprawność fizyczną i umysłową,(3) wspomaga witalność organizmu oraz jego
odprężenie,(4) wspiera dobre samopoczucie,(5) ma pozytywny wpływ na sen.Co to jest Ashwagandha?Ashwagandha (Withania
somnifera), czyli Żeń-szeń indyjski stosowany w Ajurwedzie jako naturalny adaptogen.Rośliny adaptogenne to rośliny, które w
organizmie ludzkim wywołują stan podwyższonej odporności niespecyficznej, czyli pomagają w przystosowaniu się do zwiększonego
wysiłku fizycznego oraz przeciwdziałają stresowi.Dla kogo:Dla osób narażonych na stres1Dla osób chcących zadbać o sprawność
umysłową i fizyczną2Dla osób szukających odprężenia przed snem3-5Naturell Ashwagandha zawiera naturalny ekstrakt z
Ashwagandhy standaryzowany na zawartość minimum 7% witanolidów.Zalecane spożycie1 tabletka dziennieWażneOgraniczenia
stosowania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące oraz osoby przyjmujące środki
uspokajające stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Należy unikać łączenia produktu z
alkoholem.Składnikisubstancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt z
Ashwagandhy (Withania somnifera); substancje glazurujące: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), substancja wypełniająca: sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (stearynian magnezu); substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu; substancja glazurująca: glikol polietylenowy. Może
zawierać ryby i ich produkty pochodne.Jedna tabletka zawiera:ekstrakt z Ashwagandhy (Withania somnifera)140 mg, standaryzowany
na zawartość minimum 7% witanolidówProducentWyprodukowano przez Naturell AB, Szwecja dla:USP Zdrowie Sp. z o.o.ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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