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RÓŻENIEC BAKOPA MAKA 30 tabl. SANBIOS
 

Cena: 22,90 PLN

Opis produktu
 

RÓŻENIEC BAKOPA MAKA 30 tabl. SANBIOS

Suplement diety zawierający korzeń różeńca, bakopę, makę oraz witaminy PP, B1 oraz B2.

RÓŻENIEC = KORZEŃ ARKTYCZNY= RHODIOLA
Należy do grupy adaptogenów, czyli substancji, które zwiększają odporność na stres. Poprawia wydolność psychiczną i fizyczną oraz
podnosi odporność. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, wspomaga sprawność fizyczną i kondycję, wspiera
prawidłowe funkcjonowanie serca i naczyń krwionośnych.

BAKOPA
Wykazuje właściwości adaptogenne, wzmacniając tym samym układ nerwowy, pamięć, koncentrację i funkcje poznawcze. Działa
przeciwlękowo, przeciwstresowo i kardioprotekcyjnie. Niektóre badania podkreślają jej właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.
Posiada dosyć wyraźne właściwości antyoksydacyjne.

MAKA
Pozytywnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne, płodność i seksualność. Jest źródłem fitoestrogenów, które łagodzą objawy miesiączki i
menopauzy u jednej płci, a u drugiej hamują przerost prostaty. Wykazuje właściwości witalizujące i energetyzujące. Wspomaga
sprawność fizyczną i kondycję. Poprawia pamięć i koncentrację. Wzmacnia odporność. W Ameryce Południowej, skąd pochodzi,
uznawana jest za afrodyzjak.

Skład:
Składniki w przeliczeniu na 1 tabletkę (porcja maksymalna):
Różeniec górski = Korzeń arktyczny (Rhodiola rosea) ekstrakty* - 300 mg :
*200 mg- ekstrakt 3% na zawartość salidrozydów, w tym substancja aktywna - salidrozydy: 6 mg;
*100 mg - ekstrakt 4:1
Bacopa drobnolistna (Bacopa monnieri) ekstrakt 5:1 - 150 mg
Maca korzeń (Lepidium meyenii) ekstrakt 4:1 - 115 mg

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.bonifratrzy.pl


 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

 
Niacyna = witamina PP (amid kwasu nikotynowego) - 20 mg - 125% RWS
Ryboflawina = witamina B2 - 3,2 mg - 200% RWS
Tiamina = witamina B1 - 2,8 mg - 200 % RWS
Substancja wiążąca - dwutlenek krzemu - 2 mg
Substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych - 1 mg

Dawkowanie:
1 tabletka dziennie, rano.

Przeciwwskazania:
Nie zażywać na noc
Nie stosować u ciężarnych, karmiących piersią i dzieci poniżej 12 lat.

Uwaga:
Preparaty ziołowe mogą różnić się kolorem i strukturą, a nawet kształtem tabletki w zależności od dostawy surowca, z którego były
wykonane.
W zielarstwie jest rzeczą naturalną, że poszczególne zbiory surowców-ziół różnią się kolorystyką choćby z powodu tego, czy dany rok był
suchy i słoneczny czy mokry i pochmurny.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

