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SWANSON FULL SPECTRUM TURMERIC opóźnione
wchłanianie 750 mg 60 kapsułek
 

Cena: 22,50 PLN

Opis słownikowy

Producent SWANSON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSWANSON FULL SPECTRUM TURMERIC opóźnione wchłanianie 750 mg 60 kapsułekKapsułki DRcapsTM - zastosowanie
unikatowej technologii DR sprawia, iż kapsułka zawierająca prozdrowotne bakterie jest oporna na działanie kwasu żołądkowego, dzięki
czemu dociera w postaci niezmienionej do jelita grubego.Ostryż długi (Curcuma longa/ Turmeric) jest rośliną z rodziny imbirowatych
pochodzących z Indii Zachodnich.Bardziej popularna od samej rośliny jest aromatyczna przyprawa która powstaje z korzenia Ostryżu —
kurkuma.Sproszkowany korzeń jest także głównym składnikiem innej znanej przyprawy kuchennej tj. curry. W tradycyjnej medycynie
chińskiej i ajurwedy (tradycyjna medycyna Indii) kurkuma jest od dawna stosowana w leczeniu wielu problemów zdrowotnych.Z roku na
rok pojawia się również co raz więcej prac badawczych opisujących efekty działania kurkuminy na organizmy ludzkie i zwierzęce.Warto
dodać, że pierwsze takie prace pojawiły się już w latach 70. XX wieku. Właściwości korzenia kurkumy: wpływa pozytywnie na trawienie,
dzięki czemu może być używany w zaburzeniach trawiennych (łagodzi objawy niestrawności, takie jak wzdęcia i gazy), pobudza
wydzielanie żółci, jednocześnie zmniejsza zawartość kwasów żółciowych oraz zwiększa wydalanie bilirubiny i cholesterolu
całkowitego.Bilirubina jest barwnikiem żółciowym, produktem rozpadu m.in. hemoglobiny a wzrost jej stężenia może oznaczać choroby
wątroby czy dróg żółciowych. Stymulowanie woreczka żółciowego do produkcji żółci może również przyczynić się do poprawy trawienia,
pomaga w leczeniu wielu rodzajów problemów zapalnych jelit takich jak zespół jelita drażliwego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
choroba Leśniowskiego-Crohna, pomaga przy różnego rodzaju problemach skórnych.Fitoterapeuci używają kurku-my do leczenia
niektórych chorób zapalnych skóry takich jak np. łuszczyca, wpływa pozytywnie na poziom cukru, dzięki czemu pozwala utrzymać
właściwy poziom cukru we krwi, zmniejsza ból w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów.Osoby które regularnie stosowały
kurkumę zaobserwowały zmniejszenie poziomu bólu i stanu zapalnego wokół stawów, wykazuje działanie oczyszczające krew, dzięki
czemu ogranicza poziom toksyn w organizmie, wykazuje właściwości przeciwbakteryjne, m.in. zdolność do zabijania bakterii
Helicobacter pylori która powoduje zmiany zapalne w błonie śluzowej żołądka, wzmacnia układ odpornościowy.Zalecane
spożycieJedna kapsułka dziennie.Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Produkt nie może być stosowany jako
substytut prawidłowo zróżnicowanej diety. Produkt niewskazany dla kobiet w ciąży i karmiących.WażneNie przekraczać zalecanej porcji
do spożycia w ciągu dnia.SkładnikiTurmeric, hypromeloza (nośnik), mikrokrystaliczna celuloza (substancja wypełniająca), stearynian
magnezu i/lub dwutlenek krzemu (substancje przeciwzbrylające 1 kapsu?ka
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Turmeric (Curcuma longa) (korze?) 750mg
ProducentSwanson Health ProductsFargo, ND 58108 USA
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