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

NOW FO-TI 560mg 100 kaps.
Cena: 32,90 PLN

Opis produktu

Naturalne antidotum na siwienie i wypadanie włosów - rdest wielokwiatowy - Fo-ti
Fo-ti (Polygonum multiflorum) – czyli rdest wielokwiatowy, w Chinach znany pod nazwą He Shou Wu, jest rośliną pnącą z rodziny
rdestowatych, która naturalnie rośnie w Chinach, Japonii oraz na Tajwanie. Cennym prozdrowotnie surowcem jest korzeń bogaty w
antrachinony, alkaloidy, laktony, stilbeny, katechiny, epikatechiny, fitosterole, taniny, a także składniki mineralne, zwłaszcza cynk i żelazo.
Rdest wielokwiatowy to jedna z czterech najistotniejszych roślin odmładzających i tonizujących według tradycyjnej medycyny
chińskiej. Bardzo bogaty skład tej rośliny skutkuje pozytywnym oddziaływaniem na różne układy. Najbardziej znanym efektem działania
fo-ti jest rewitalizujący wpływ na włosy. Już samo chińskie określenie – He Shou Wu oznacza dosłownie „czarne włosy pana Ho”, co
jest związane ze starą legendą, która opisuje wspomnianego pana Ho, który stosując regularnie korzeń rdestu od wieku 58 lat, dożył lat
160 w bardzo dobrej kondycji i niebywałej witalności:))
W Chinach prowadzono wiele badań na fo-ti w kontekście zdrowia włosów oraz problemu łysienia i wyniki są bardzo obiecujące.
Wykazano, że rdest wielokwiatowy po około dwumiesięcznej kuracji istotnie wpływa na grubość włosów, pobudza wzrost włosów i co
ciekawe – zapobiega siwieniu.
He Shou Wu ma silne właściwości antyoksydacyjne, działa zatem przeciwstarzeniowo i ogranicza procesy degeneracyjne
powodowane wolnymi rodnikami. Wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy oraz układ nerwowy. Jest także nieocenionym,
naturalnym środkiem poprawiającym sprawność seksualną. Rdest wielokwiatowy to także bogate źródło lecytyny, stąd pozytywny
wpływ na stan wątroby.
Należy pamiętać, że żaden suplement diety nie leczy, a jedynie uzupełnia składniki mogące ograniczać ryzyko danej choroby, jako jeden
z elementów zdrowej profilaktyki.

Prosty skład preparatu:
Korzeń rdestu wielokwiatowego: 1.12 g =1,120 mg / 2 kaps.

Plik wygenerowano: 05-07-2022

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387
Pozostałe składniki: hypromeloza (kapsułka celulozowa) i kwas stearynowy (źródło roślinne).

Sposób użycia Fo-ti:
2 kapsułki dziennie. Po otwarciu przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
(w aptece jest dostępny także prażony rdest wielokwiatowy, z którego można przyrządzić napar lub nalewkę)

Uwagi:
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie należy stosować go w ciąży ani w okresie karmienia piersią, a najlepiej przez
rozpoczęciem zażywania skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza w przypadku współistniejących chorób wątroby i innych chorób
przewlekłych.
Producent: NOW Foods, 395 S. Glen Ellyn Road, Bloomingdale, IL 60108, USA.
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