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Aboca Monokoncentrat Mniszek lekarski, 50 kapsułek
 

Cena: 35,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 500 mg

Opakowanie 50 kapsułek

Postać kapsułki

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

sok ze świeżego korzenia mniszka
lekarskiego

Opis produktu
 

Koncentrat całkowity z mniszka lekarskiego zawiera wszystkie substancje aktywne naturalnie obecne w korzeniu tej rośliny, znane ze
swojego dobroczynnego działania na organizm człowieka.
Dla zagwarantowania całego kompleksu substancji czynnych obecnych w korzeniu mniszka, dział Badań i Rozwoju Aboca w
innowacyjnym procesie technologicznym połączył ekstrakt liofilizowany z fitokompleksem całkowitym.

To unikalne połączenie zapewnia:

Standaryzację i wysokie stężenie substancji czynnych
Całość i jedność składników obecnych w roślinie
Brak dodatków chemicznych

Koncentrat całkowity z Mniszka lekarskiego charakteryzuje więc miano grupy obecnych składników: pochodnych kwasu kofeinowego.

Działanie:
Mniszek lekarski wykazuje szereg cennych dla naszego zdrowia właściwości, między innymi:

działa moczopędnie, co przekłada się na jego zastosowanie w obrzękach, dnie moczanowej oraz pozwala mu usuwać toksyny z
organizmu. Pomimo działania moczopędnego nie powoduje utraty potasu, gdyż jest jego źródłem
hamuje łaknienie z uwagi na obecność inuliny
wspomaga trawienie zwiększając wydzielanie soku żołądkowego i żółci, stąd znalazł zastosowanie w zapobieganiu kamicy
żółciowej oraz w przypadku niedoboru soków żołądkowych
działa przeciwcukrzycowo, dzięki obecności inuliny, która obniża wchłanianie cukru ze spożywanych pokarmów oraz obniża ich
indeks glikemiczny
poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego, pobudzając wytwarzanie interferonu, a także nasilając aktywność
fagocytarną krwinek białych
wysoka zawartość witamin z grupy B i żelaza sprawia, że przeciwdziała anemii.
działa rozkurczająco

Dawkowanie:
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Zaleca się stosowanie 2 kapsułek dwa razy dziennie.

Ostrzeżenia i ważne informacje:
Nie zażywać w czasie ciąży. Nie przekraczać zalecanych dawek.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytuty zróżnicowanej i zrównoważonej diety, należy stosować je także prowadząc
zdrowy styl życia.
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Skład:
Sproszkowany korzeń mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale)*, liofilizowany ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum
officinale)*, żelatyna.
*Zawartość składników organicznych 80,8%.

Składniki w zalecanej dawce dziennej (4 kapsułki):
Koncentrat całkowity z mniszka lekarskiego - 1,62 g
Mianowany na zawartość pochodnych kwasu kofeinowego 0,3% (Metoda HLPC) - 4,85 mg
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