
 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

  

LAWENDA I RÓŻENIEC NA STRES 30kaps.
 

Cena: 19,71 PLN

Opis produktu
 

LAWENDA I RÓŻENIEC - ZIOŁOWTY PREPARAT NA STRES, USPOKOJENIE I PROBLEMY ZE SNEM

Specjalna kompozycja ziół o działaniu uspokajającym. Idealna podczas sytuacji stresowych oraz zwiększonego napięcia. Zmniejsza
zmęczenie, stres i rozdrażnienie. Utrzymuje prawidłową sprawność intelektualną bez efektu otępienia.

Składniki zawarte w suplemencie diety:

Kwiat lawendy - odpręża i zmniejsza napięcie,

Korzeń różeńca górskiego, inaczej Rhodiola - należy do grupy adaptogenów, czyli substancji, które zwiększają odporność na stres.
Poprawia wydolność psychiczną i fizyczną oraz podnosi odporność. Zioło używane już w tradycyjnej medycynie ludowej do leczenia
zmęczenia i zaburzeń układu nerwowego.

Korzeń ashwagandhy - również zioło należące do grupy adaptogenów. Chroni organizm przed skutkami stresu oraz pomaga
stymulować percepcję i sprawność intelektualną.

Szyszki chmielu - zioło działające nasennie i kojące nerwy, działa rozkurczowo na mięśnie gładkie, dzięki temu skutecznie odpręża,

Owoc głogu - wzmacnia i chroni serce przed skutkami nerwicy i stresu. Pomocny przy nerwowym kołataniu serca,

Korzeń kozłka lekarskiego - zmniejsza stres i rozdrażnienie. Redukuje napięcie i wspomaga dobre samopoczucie,

Passiflora czyli męczennica - niezwykłe zioło o działaniu uspokajającym i redukującym zaburzenia snu. Stosuje się ją nawet jako
wsparcie leczenia stanów lękowych i depresji. Posiada właściwości przeciwbólowe, dzięki czemu pomocna jest w stresie związanym z
bólem. Również polecana jest w sytuacji mocnego wyczerpania organizmu.

Preparat nie zawiera żadnych substancji syntetycznych: wypełniaczy, konserwantów i barwników,

Skład:
Ekstrakt z kwiatów lawendy (Lavandula angustifolia), ekstrakt z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea), ekstrakt z korzenia
ashwagandhy (Withania somnifera) standaryzowany na zawartość minimum 7% witanolidów, ekstrakt z szyszek chmielu (Humuli lupuli),
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ekstrakt z korzenia kozłka lekarskiego - kwas walerianowy min. 0,8% (Valeriana officinalis), ekstrakt z owoców głogu (Crataegus
oxyacantha), ekstrakt z kwiatów męczennicy (Passiflora incarnate), hypromeloza (otoczka kapsułki roślinnej). Składniki wyłącznie
pochodzenia roślinnego. Odpowiednie dla wegetarian i wegan.

Zawartość w dziennej porcji (2 kapsułki):
Ekstrakt z kwiatów lawendy - 150mg
Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego - 140mg
Ekstrakt z korzenia ashwagandhy - 110mg
Ekstrakt z szyszek chmielu - 100mg
Ekstrakt z owoców głogu - 100mg
Ekstrakt z korzenia kozłka lekarskiego - 80mg
Ekstrakt z kwiatów męczennicy - 50mg

Dawkowanie i sposób użycia:
1 kapsułka 2 razy dziennie. Preparat stosować doustnie popijając wodą.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku uczulenia na jakikolwiek ze składników. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.
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