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CAT'S CLAW EXTRACT 334mg (NOW) 120 kaps.
 

Cena: 73,95 PLN

Opis produktu
 

CAT'S CLAW EXTRACT 334mg 120 kaps.

Informacje ogólne:
• ekstrakt standaryzowany

„Cat’s Claw Extract” jest naturalnym wyciągiem z najwyższej jakości kory wewnętrznej rośliny Uncaria tomentosa – fascynującego
odkrycia w dziedzinie ziół z peruwiańskich lasów tropikalnych. Wyciągi z Kociego Pazura (Uncaria Tomentosa) wykazują działanie
zwiększające ogólną odporność organizmu poprzez pobudzenie procesu fagocytozy.
Właściwości, jakie przypisuje się Kociemu Pazurowi obejmują działanie adaptogenne, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwutleniające
(neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników), przeciwwirusowe, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Zioło przykuło uwagę
badaczy i już od kilkunastu lat prowadzone są badania w Europie, Stanach Zjednoczonych czy też Peru.

Działanie Kociego Pazura:

zdolność do oczyszczania całego przewodu pokarmowego, co jest istotne dla osób cierpiących na wiele różnych schorzeń
żołądka i jelit, w tym zespół nieszczelnego jelita, zespół jelita nadwrażliwego.
działanie przeciwzapalne, które okazuje się korzystne w leczeniu reumatyzmu, reumatoidalnego zapalenia stawów.
wzmacnianie układu odpornościowego, za które odpowiadają unikalne alkaloidy zawarte w roślinie
działanie antyoksydacyjne, dzięki któremu koci pazur jest efektywnym wymiataczem wolnych rodników i chroni komórki przed
stresem oksydacyjnym.

Skład:
Ekstrakt z czepoty puszystej (Koci Pazur – Uncaria tomentosa), polisacharydy roślinne (kapsułka), celuloza (otoczka kapsułki), sole
magnezowe kw. tłuszczowych (pochodzenia roślinnego) – subst. przeciwzbrylająca, kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego) –
wypełniacz.
W procesie produkcji nie wykorzystano składników pochodzących z drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków oraz
orzechów drzew. Wyprodukowano w zakładzie stosującym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się
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składniki innych preparatów zawierające te alergeny.

Dawkowanie i sposób użycia:
Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki dziennie najlepiej podczas posiłku.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u kobiet w ciąży i matek karmiących.
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