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OLIMP ŻEŃ-SZEŃ VITA-COMPLEX 30 kapsułek
 

Cena: 14,75 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Olimp Żeń-szeń vita-complex formuła energii i zdrowia to suplement diety zawierający odpowiednio dobraną  kompozycję
biologicznie aktywnych składników żeń-szenia zwanych ginsenozydami uzupełnioną kompleksem 12 witamin. Korzeń żeń-szenia to
jeden z najlepiej poznanych surowców roślinnych, który już od tysięcy lat stosowany jest jako panaceum na wiele rodzajów dolegliwości.

 

Dlaczego wyciąg żeń-szenia warto stosować w okresie nasilonych napięć nerwowych?  

Substancje czynne tej wyjątkowej rośliny działają bowiem dwukierunkowo – z jednej strony zwiększają odporność na stres, z drugiej
łagodzą jego niekorzystne objawy. Za ten szczególny efekt odpowiadają ginsenozydy, które regulują poziom  acetylocholiny – ważnego
neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym. Sprzyja to dodatkowo poprawie pamięci i zdolności uczenia się. Jednocześnie
ginsenozydy zapobiegają innym niebezpiecznym skutkom stresu, jak zaburzenia pracy jelit oraz wrzody żołądka i dwunastnicy.  

 

W jaki sposób wyciąg żeń-szenia wpływa na poprawę wydolności fizycznej?  

Wyraźnie odczuwalny przypływ sił witalnych w okresie suplementowania diety żeń-szeniem, to efekt specyficznego oddziaływania 
ginsenozydów na układ hormonalny. Te niezwykle aktywne substancje roślinne pobudzają tarczycę, przysadkę mózgową oraz korę
nadnerczy do produkcji  hormonów stymulujących pracą układu nerwowego oraz tempo przemiany materii. Wyciąg żeń-szenia poprawia
jednocześnie transport i wykorzystanie tlenu przez organizm, zapobiega tworzeniu zmian zakrzepowych w naczyniach krwionośnych
oraz usprawnia metabolizm  składników energetycznych. W efekcie rzutuje to na wyraźny wzrost poziomu energii oraz poprawę
zdolności wysiłkowych 
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Dlaczego wyciąg żeń-szenia uznawany jest za niezwykle skuteczny afrodyzjak?  

Badania wskazują, że u mężczyzn stosujących wyciąg z żeń-szenia zauważa się wyraźny wzrost  sprawności seksualnej, objawiającej
się wzrostem libido, większą sztywnością prącia oraz dłuższym czasem trwania erekcji. Składniki wyciągu z żeń-szenia stymulują
bowiem wydzielanie tlenku azotu (NO) w naczyniach krwionośnych, w tym w ciałach jamistych prącia, co rzutuje na poprawę jego
ukrwienia. Efekt działania żeń-szenia odczuwają także kobiety. Zwiększenie wydzielania NO  w systemie naczyniowym pochwy i
łechtaczki, powoduje lepsze dokrwienie i nawilżenie narządów płciowych, co przekłada się na poprawę satysfakcji ze współżycia
seksualnego. 

 

Dlaczego wśród wielu preparatów żeń-szenia na rynku warto wybrać Żeń-szeń vita-complex®?  

Są trzy powody. Po pierwsze, oferowany suplement diety jest jednym  z nielicznych preparatów żeń-szenia na polskim rynku mianowany
na zawartość ginsenozydów - najcenniejszych składników tej rośliny. Po drugie, suplement zawiera wyciąg z dwóch rodzajów żeń-
szenia: amerykańskiego i koreańskiego, posiadających nieco inny skład ginsenozydów, które doskonale uzupełniają się w działaniu na
organizm ludzki. Po trzecie Żeń-szeń vita-complex® został wzbogacony w zestaw najważniejszych witamin wspomagających pracę
układu nerwowego i mięśniowego, co pozwala nie tylko uzupełniać braki odżywcze w diecie, ale także wzmocnić organizm psychicznie i
fizycznie.  

 

Wskazania  

Preparat zalecany jest szczególnie w stanach przesilenia fizycznego i psychicznego, a także w okresie pogorszenia dyspozycji
seksualnej. Wiele badań wskazuje na pozytywne działanie wyciągu żeń-szenia w regulacji poziomu cholesterolu, wspomaganiu terapii
cukrzycy, zmianach chorobowych wątroby oraz poprawie odporności organizmu.  

 

Dawkowanie  

1 kapsułka raz dziennie lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia.  

 

Skład

Ekstrakt żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium), ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng), witaminy (kwas
L-askorbinowy - wit.C, octan dl-α-tokoferylu - wit.E, amid kwasu nikotynowego - niacyna, D-biotyna, octan retinylu - wit.A, D-pantotenian
wapnia - kwas pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny - wit.B6, cholekalcyferol - wit.D, kwas pteroilomonoglutaminowy - folian,
monoazotan tiaminy - wit.B1, ryboflawina - wit.B2, cyjanokobalamina - wit.B12), ekstrakt z pieprzu czarnego Bioperine®, celuloza
mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik
otoczki, barwnik: E171).  

Substancje aktywne  

Informacja żywieniowa 1 kapsułka *% ZDS

Ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng) 7% ginsenozydów 200 mg 

Ekstrakt żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium) 5% ginsenozydów 250 mg 

Ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine® 2 mg  

Witaminy:
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Witamina A 800 µg 100%

Witamina D 5 µg 100%

Witamina E 12 mg 100%

Witamina C 80 mg 100%

Witamina B1 1,1 mg 100%

Witamina B2 1,4 mg 100%

Niacyna 16 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Kwas foliowy 200 µg 100%

Witamina B12 2,5 µg 100%

Biotyna 50 µg 100%

Kwas pantotenowy 6 mg 100%

*% ZDS – procent realizacji zalecanego dziennego spożycia  
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