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TRAGANEK ASTRAGALUS EKSTRAKT 10 fiolek
 

Cena: 37,90 PLN

Opis produktu
 

TRAGANEK+REISHI - ekstrakt w formie płynnej

Preparat polecany jest dla osób dorosłych osłabionych, przemęczonych oraz zestresowanych. Produkt podnosi odporność organizmu,
wydolność oraz energię życiową. Poprawia kondycję fizyczną i psychiczną.

TRAGANEK (Astragalus membranaceus radix)
Traganek zaliczany jest do roślin adaptogennych, które nieswoiście podnoszą tolerancję organizmu na wszelkie czynniki stresowe. Jest
bogatym źródłem związków aktywnych takich jak saponiny, flawonoidy, polisacharydy. Mają one właściwości antystresowe, pomagają
zapewnić stabilizujący wpływ na układ immunologiczny, neuroendokrynny, dostarczają substancji odżywczych przeciwutleniających.
Korzeń traganka działa immunostymulującą, wzmacniającą, poprawia działanie układu krążenia i oddechowego. To świetny zmiatacz
wolnych rodników, antyoksydant.

Traganek posiada wiele właściwości:
działa wzmacniająco, pobudza układ odpornościowy, wzmacnia serce, chroni przed uszkodzeniami wątroby i ich dysfunkcją, zwiększaja
zdolność do detoksykacji, wzmacnia płuca, wspiera nerki i funkcje układu moczowego oraz łagodzi objawy menopauzy.
Polecany jest w trakcie rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych, radioterapii i chemioterapii, krwawieniach , anemii.

REISHI (Ganoderma lucidum)
Jest to grzyb bogaty w substancje o potwierdzonym, stymulującym wpływie na układ odpornościowy (beta-glukany, triterpeny,
peptydoglikany). Aktywuje makrofagi, komórki dendrytyczne i komórki NK (natural killers), czyli tzw. naturalni zabójcy. Taka właściwość
jest cenna w przypadku infekcji wieloma szczepami bakterii, np. E. coli, Pseudomonas, pneumokokami i innymi „kokami”.
Reishi jest świetnym wyborem w przypadku przewlekłego zmęczenia, przeciążenia umysłowego, lekkich stanów lękowych czy
bezsenności. Czasem określa się go jako „grzyb damski” ponieważ pomaga znieść zmęczenie pochodzenia typowo kobiecego – zmiany
hormonalne cyklu, zmęczenie i trudności poporodowe, menopauza. Reishi opóźnia także procesy starzenia, stąd zapewne też duża
popularność wśród pań.
Ponadto grzyb ten chroni, odtruwa i regeneruje wątrobę.
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Skład:
Miód, astragalus/traganek błoniasty ekstrakt z korzenia, reishi / lakownica lśniąca ekstrakt z grzybka, woda oczyszczona do 10 ml.

Zawartość składników w 1 fiolece/w 2 fiolkach:
Traganek = astragalus korzeń ekstrakt - 1400 mg/2800 mg,
Lakownica lśniąca = reishi owocnik ekstrakt - 120 mg/240 mg.

Opakowanie zawiera 10 fiolet po 10ml.

Sposób użycia:
1- 2 fiolki dziennie, najlepiej przed posiłkiem.

Przeciwwskazania:
Nie zaleca się stosowania u osób uczulonych na którykolwiek ze składników, kobiet będących w ciąży, karmiących oraz u dzieci.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

