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SOK Z OSTROPESTU 500ml
 

Cena: 27,68 PLN

Opis produktu
 

SOK Z OSTROPESTU 500ml

Ostropest plamisty to lecznicza roślina o wielokierunkowym działaniu na organizm. Sylimaryna - główna substancja aktywna w
ostropeście - regeneruje uszkodzoną wątrobę (w tym po kuracji lekami i w przypadku nadmiernego spożywania alkoholu), a także chroni
wątrobę przed działaniem wszelkich toksyn i trucizn. Działanie żółciopędne i żółciotwórcze pozwala na zastosowanie ostropestu w
profilaktyce kamicy żółciowej.
Innymi cennymi składnikami zawartymi w ostropeście są garbniki o działaniu ściągającym i przeciwzapalnym - stanowią one naturalne
wsparcie w zapaleniu i stłuszczeniu wątroby. Naturalnie obecne kwasy organiczne poprawiają trawienie, a sterole roślinne pomagają
obniżać poziom cholesterolu we krwi. Kwas linolowy z ostropestu wzmacnia organizm w kontekście chorób układu krążenia i innych
chorób cywilizacyjnych, nasila metabolizm oraz wspiera leczenie chorób skóry (łuszczyca).

Herbal Monasterium Ostropest to naturalny preparat, wytworzony ze starannie wybranych owoców ostropestu. Sok z ostropestu jest
środkiem znanym i powszechnie stosowanym w medycynie naturalnej. Produkt zalecany jako suplement diety, wspierający prawidłową
pracę wątroby i dróg żółciowych. Sok z ostropestu nie zawiera konserwantów, sztucznych barwników, substancji słodzących i cukru.

Właściwości:
Sylimaryna, występująca w znacznej ilości w owocach ostropestu, wykazuje udowodnione naukowo działanie:

hepatoprotekcyjne – czyli ochronne w stosunku do wątroby,
żółciopędne,
antyoksydacyjne – zmniejsza szkodliwe działanie wolnych rodników, chroni tkanki wątroby przed uszkodzeniem,
antytoksyczne – chroni wątrobę przed działaniem silnych toksyn; w razie zatrucia – zmniejsza zakres uszkodzenia tkanek
wątroby, wspomaga jej oczyszczanie i regenerację,
spowalniające proces zwłóknienia wątroby,
wspierające i przyspieszające proces trawienia poprzez pobudzanie wydzielania soku żołądkowego,
ochronne w stosunku do błony śluzowej żołądka,
przeciwzapalne,
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obniżające poziom cholesterolu we krwi.

Dodatkowe działanie prozdrowotne ekstraktu z ostropestu z dodatkiem witaminy C obejmuje wsparcie pracy serca, wzmocnienie układu
odpornościowego, zmniejszenie męczliwości i utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Skład:
100% sok z owoców ostropestu plamistego (Sylibum marianum ), kwas L-askorbinowy (źródło witaminy C).

Dawkowanie:
25 ml dwa razy dziennie (50 ml na dobę - 5 łyżek). Produkt gotowy do bezpośredniego spożycia. Płynna postać ułatwia wchłanianie.
Po otwarciu przechowywać w lodówce do 21 dni. Produkt pasteryzowany.

Uwagi:
Może wytrącić się naturalny osad. Przed użyciem wstrząsnąć. Ze względu na zawartość naturalnych składników – kolor, zapach i smak
poszczególnych partii mogą się różnić. Nie ma to żadnego wpływu na jakość i działanie produktu. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i
karmiących piersią, oraz u osób uczulonych na składniki preparatu.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

