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LUCORASH WYCIĄG 1:1 100ml
 

Cena: 39,03 PLN

Opis produktu
 

Lukrecja + Cordyceps + Ashwagandha = potrójne, naturalne wzmocnienie
odporności
Nalewka LuCorAsh to wyjątkowe połączenie całkowicie naturalnych wyciągów ziołowych z trzech niezwykle cennych surowców
roślinnych:
Lukrecji
Cordyceps
Ashwagandhy
Jest to jedyne takie połączenie roślin o uzupełniających się właściwościach podnoszących odporność. Preparat wzmacnia organizm w
bardzo szerokim znaczeniu. Aktywuje układ odpornościowy, ogranicza ryzyko infekcji, a podczas infekcji mobilizuje organizm do
sprawniejszego zwalczenia objawów i co ważne – pozwala ograniczać skutki infekcji. Zmniejsza podatność na stres, ogranicza
destrukcyjny wpływ wolnych rodników, działa przeciwwirusowo.

Jak działa lukrecja?

Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra L.) jest bardzo popularnym surowcem roślinnym wykorzystywanym nie tylko w lecznictwie. Jest
używana m.in. w przemyśle spożywczym jako słodzik (jest prawie 50 razy słodsza niż cukier).
Jest to jeden z najstarszych roślinnych surowców używanych w tradycyjnej medycynie. Korzeń lukrecji zawiera bogactwo ponad 400
związków chemicznych, w tym cennych prozdrowotnie saponin triterpenowych, flawonoidów, kumaryn, olejku eterycznego oraz
polisacharydów.
Lukrecja charakteryzuje się niesamowicie szerokim spektrum działania. Działa oczyszczająco na układ oddechowy przez właściwości
sekretolityczne i zmniejszające lepkość śluzu. Zmniejsza skurcz oskrzeli, działa wykrztuśnie. Jest bardzo dobrym wyborem w kaszlu
towarzyszącym infekcjom.
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Korzeń lukrecji to także zioło wspomagające dolegliwości układu pokarmowego: działa przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie ran
śluzówki, nasila wydzielanie enzymów trawiennych. Ma też właściwości ochronne na wątrobę.
Wykazano także, że wyciąg z korzenia lukrecji ma pewne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze oraz przeciwwirusowe i
zwłaszcza ta cecha jest bardzo intensywnie badana w ostatnich dekadach.
Zawarta w lukrecji glicyryzyna ma udowodnione działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe przetestowane w czasach epidemii SARS.
Z powodu podobieństwa wirusa choroby COVID-19 do SARS, wiąże się nadzieje z zastosowaniem glicyryzyny do walki z aktualnie
groźnym koronawirusem. Istnieje wiele doniesień naukowych co do mechanizmu działania wyciągów z lukrecji i między innymi jest to
hamowanie replikacji wirusa oraz hamowanie jego przenikania do komórek płuc poprzez połączenie się z konwertazą angiotensyny
(ACE2), czyli białkiem-enzymem w nabłonku komórek dróg oddechowych (stąd większe ryzyko infekcji u osób z nadciśnieniem, które są
leczone lekami wpływającymi na ACE2). Już samo związanie wirusa z ACE2 (poza wniknięciem wirusa do komórki) powoduje szereg
patologicznych zmian, które razem prowadzą do poważnego rozregulowania funkcji całego narządu. Lukrecja działa ochronnie na ACE2.
Spora zawartość izoflawonoidów w korzeniu lukrecji wpływa korzystnie w przypadku osteoporozy i działa ochronnie na układ sercowo-
naczyniowy. Lukrecja to też działanie neuroochronne i adaptogenne.

Ashwagandha - naturalnie wzmacnia, podnosi odporność i działa antystresowo

Ashagandha – zioło stosowane od tysięcy lat w medycynie indyjskiej o silnych właściwościach adaptogennych, czyli mobilizujących
organizm do walki ze stresem oksydacyjnym, aktywujących układ odpornościowy i poprawiających funkcje poznawcze, koncentrację i
pamięć. Witania (inna nazwa ashwagandhy) wpływa na poprawę nastroju i samopoczucia. Obniża poziom kortyzolu i działa stymulująco
na pracę tarczycy w przypadku jej niedoczynności. Regularne stosowanie ashwagandhy zwiększa odporność na stres, poprawia
wytrzymałość, zmniejsza poziom cholesterolu i poprawia stan układu immunologicznego.

i jeszcze Cordyceps- na zdrowy układ oddechowy

Cordyceps (maczużnik chiński) jest stosowany w przypadku problemów z oddychaniem w przebiegu stanów zapalnych płuc, kaszlu w
przeziębieniu i wielu innych chorób układu oddechowego. Naturalnie wzmacnia płuca. Posiada właściwości immunomodulujące, które
wynikają ze zdolności aktywowania makrofagów.

Sposób użycia LuCorAsh:

1-2 porcje zakraplacza należy rozcieńczyć w niewielkiej ilości wody lub aplikować bezpośrednio pod język do 3 razy dziennie.
Jeden zakraplacz zawiera około 0,5 ml wyciągu.

Skład:

Tinctura cordycepi, tinctura withaniae, tinctura radix liquiritiae, w tym: cordyceps, witania ospała, lukrecja gładka, certyfikowany alkohol
etylowy, woda destylowana, gliceryna. Zawartość etanolu w nalewce to 40%.+

Przeciwwskazania:

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Nie podawać dzieciom.
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