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Kenay Ashwagandha KSM-66 BIO, 60 kapsułek
 

Cena: 36,74 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent KENAY A.GRZEGOREK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA

Rejestracja

Opis produktu
 

ASHWAGANDHA KSM-66 BIO, 60 kapsułek

Ashwagandha - roślina adaptogenna, naturalnie występująca w Indiach, Pakistanie, Sri Lance, Bangladeszu i Chinach. Substancje
biologicznie czynne to: witaferyna A, witanolid D, sitoindozydy.

Adaptogeny to ekstrakty roślinne ułatwiające przystosowanie się organizmu do niekorzystnych warunków środowiskowych i zaburzeń
emocjonalnych. Uważa się, że substancje adaptogenne mają zdolność normalizowania funkcji organizmu i wzmacniania systemów
obronnych przed działaniem stresu.

Dlaczego Ashwagandha KSM-66® pozyskiwana z korzenia jest lepsza od tej z liści?
Badania naukowe skupiają się na korzeniach, a nie liściach ashwagandhy. Specjaliści praktykujący ajurwedę wykorzystują tylko korzeń
ze względu na jego korzystne właściwości adaptogenne znane od tysięcy lat. W tradycyjnej medycynie liście ashwagandhy
wykorzystywanie były głównie zewnętrznie.

Dlaczego wyłącznie korzenie?

większość opublikowanych badań została przeprowadzona nad właściwościami korzenia, a nie liści ashwagandhy
korzeń jest od dawna spożywany przez ludzi oraz uznany za znacznie bezpieczniejszy w porównaniu z liśćmi ashwagandhy
w niektórych krajach europejskich dozwolony jest jedynie ekstrakt z korzenia ashwagandhy
Ixoreal Biomed to rodzinna firma, która produkuje ashwagandhę najwyższej jakości

KSM-66® to jedyny produkt pozyskany wyłącznie z korzenia ashwagandhy.

Korzyści produktu:
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znana jest w tradycji indyjskiej ze względu na swoje prozdrowotne właściwości adaptogenne
wspomaga zdrowie sercowo-naczyniowe
pomocna w stanach napięcia, niepokoju i stresu
wzbudza również coraz większe zainteresowanie, także u sportowców.

Pozostałe cechy:

100% roślinnego pochodzenia
europejski certyfikat BIO
ekstrakt standaryzowany na witanolidy
produkt odpowiedni dla wegetarian (kapsułka Vcaps®)
clean label - kapsułki zawierają wyłącznie składniki aktywne, bez substancji wiążących, wypełniaczy, substancji poślizgowych i
innych dodatków

Skład: Porcja dzienna: 2 kapsułki

Opakowanie zawiera: 60 kapsułek
Skład w porcji dziennej (2 kapsułki)
Ekologiczny ekstrakt z korzenia witanii ospałej
(Withania somnifera) /KSM-66 Ashwagandha®/,
w tym:

- witanolidów: 5% (30 mg)

600 mg

Składniki: ekologiczny ekstrakt z korzenia witanii ospałej (Withania somnifera) /KSM-66 Ashwagandha®/ standaryzowany na zawartość
witanolidów: 5%, kapsułka: hydroksypropylometyloceluloza.
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