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Aliness Shatavari 500 mg x 100 kaps vege
 

Cena: 46,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z korzenia shatavari (Asparagus racemosus) standaryzowany na 30% saponin, otoczka kapsułki: (substancja wiążąca:
hydroksypropylometyloceluloza).

1 kapsułka zawiera:

Shatavari (ekstrakt z korzenia Asparagus racemosus) 500 mg*
W tym: saponiny 150 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 100 kapsułek VEGE (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Shatavari wpiera szeroko pojęte kobiece zdrowie – w tym sprawy związane z rozrodczością i hormonami.
Wspomaga regulację cyklów menstruacyjnych oraz przyczynia się do łagodzenia objawów menopauzy.
Pomaga utrzymać w zdrowiu system rozrodczy kobiety. Dodatkowo przyczynia się prawidłowego funkcjonowania układu
nerwowego, ma właściwości uspokajające oraz pomaga w zasypianiu.
Ekstrakt z korzenia Shatavari dostarcza wielu cennych fitoskładników, takich jak saponiny, sterole roślinne, alkaloidy, flawonoidy
czy izoflawony (fitoestrogeny). Za główne składniki aktywne, na które standaryzowane są ekstrakty Shatavari uważa się
saponiny.
Ekstrakt zawarty w naszym produkcie pochodzi z Indii, będących naturalnym obszarem występowania rośliny i charakteryzuje
się wysoką standaryzacją na saponiny wynoszącą 30%. Oznacza to, że każde 100mg ekstraktu zawiera 30 mg saponin, czyli
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głównego składnika aktywnego Shatavari.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
MEDICALINE
OSTRÓWIEC 150
05-480 KARCZEW

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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