Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

KORDYCEPS EKSTRAKT KOMPLEKS 10 fiolek po 10ml
Cena: 31,24 PLN

Opis produktu
KORDYCEPS EKSTRAKT KOMPLEKS 10 fiolek po 10ml
Kordyceps chiński (inaczej maczużnik chiński, cordyceps sinensis) to azjatycki grzyb wysokogórski rosnący na terenie Tybetu i Nepalu.
Posiada nieprzeciętnie wysoką zawartość substancji aktywnych biologicznie, takich jak: aminokwasy, polisacharydy i kwasy tłuszczowe,
które odpowiadają za nietypowe właściwości maczużnika. Działa silnie wzmacniająco, podnosząc ogólną odporność organizmu.
Stanowi wsparcie w profilaktyce przeziębień oraz chorób wywołanych przez wirusy i bakterie. Działa antyoksydacyjnie, dzięki czemu
może zmniejszać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Obniża poziom stresu i chroni organizm przed negatywnymi skutkami
jego nadmiaru. Reguluje też poziom cukru we krwi. Ekstrakt z maczużnika chińskiego wspomaga funkcjonowanie układu oddechowego,
immunologicznego i układu krążenia, a także płuc, nerek i wątroby. Substancja wykazuje działanie pobudzające, redukuje zmęczenie i
zwiększa libido.
Preparat polecany jest dla osób dorosłych w okresach osłabionej odporności, wyczerpania, intensywnych wysiłków fizycznych i stresu
oraz w trakcie rekonwalescencji.
Sposób użycia:
Dwie fiolki dziennie, najlepiej przed posiłkiem.
Skład:
Miód, Cordyceps sinensis/maczużnik chiński, Radix Astragali/traganek błoniasty, Schisandra chinensis/cytryniec chiński, woda
oczyszczona do 10 ml.
1 fiolka / 10 ml zawiera:
Cordyceps sinensis / maczużnik chiński, grzybek, ekstrakt 1:4 - 500 mg / ekwiwalent 2000 mg sproszkowanego grzybka,
Radix Astragali/traganek błoniasty, korzeń, ekstrakt 1:10 - 400 mg / ekwiwalent 4000 mg sproszkowanego korzenia,
Schisandra chinensis/cytryniec chiński, owoc, ekstrakt 1:10 - 400 mg / ekwiwalent 4000 mg sproszkowanych owoców
2 fiolki / 20 ml zawierają:
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Cordyceps sinensis / maczużnik chiński, grzybek, ekstrakt 1:4 - 1000 mg / ekwiwalent 4000 mg sproszkowanego grzybka
Radix Astragali/traganek błoniasty, korzeń, ekstrakt 1:10 - 800 mg / ekwiwalent 8000 mg sproszkowanego korzenia
Schisandra chinensis/cytryniec chiński, owoc, ekstrakt 1:10 - 800 mg / ekwiwalent 8000 mg sproszkowanych owoców
Przeciwwskazania:
Nie zaleca się stosowania u osób uczulonych na którykolwiek ze składników, kobiet będących w ciąży, karmiących oraz u dzieci.
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