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Aura Herbals Adaptogeny – 100% naturalne ekstrakty
roślinne 50 ml
 

Cena: 64,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Płyny doustne

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

A.h adaptogeny - 100% nat.ekst.50 ml

Opis produktu
 

Składniki
Woda, ekstrakt z ziela bakopy DER 4:1, ekstrakt z ziela wąkrotki azjatyckiej DER 4:1, ekstrakt z żywicy kadzidłowca indyjskiego (stand.
65% kwasów bosweliowych), ashwagandha mielona, gliceryna roślinna, ekstrakt z korzenia ashwagandhy DER 20:1 (stand. 10%
witanolidów), przeciwutleniacz: alfa-tokoferol, substancja konserwująca: sorbinian potasu.

1,25 ml zawiera:

Ekstrakty z bakopy - 130 mg*
Ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej - 130 mg*
Ekstrakt z ashwagandhy DER 20:1 - 23 mg* , w tym:

10% witanolidów - 2,3 mg*
Ekstrakt z kadzidłowca - 130 mg*, w tym:

65% kwasów bosweliowych - 84,5 mg*
Ashwagandha mielona - 95 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Objętość netto: 50 ml

Charakterystyka

Adaptogeny (z greckiego adapto – przystosować się) to substancje ułatwiające przystosowanie się organizmu do
niekorzystnych warunków środowiskowych. Obecnie do adaptogenów zalicza się m.in. ashwagandhę, wąkrotkę azjatycką,
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bakopę i kadzidłowiec.
Ashwagandha (witania ospała) to roślina często stosowana w Ajurwedzie. W tradycyjnej Ajurwedzie najczęściej wykorzystuje
się korzeń ashwagandhy, ponieważ zawiera najwięcej substancji aktywnych.
Bakopa drobnolistna wywodzi się z Indii, gdzie jest jednym z najpopularniejszych adaptogenów. Bakopa wspiera funkcje
poznawcze, dlatego chętnie stosowana jest przez osoby starsze i przez osoby w trakcie wzmożonego wysiłku intelektualnego.
Kadzidłowiec (Boswellia serrata) to drzewo, którego żywica jest bogata substancje , takie jak kwasy bosweliowe. Żywica
kadzidłowca wykorzystywana jest także do produkcji aromatycznych kadzideł.
Wąkrotka azjatycka (gotu kola) występuje na obszarach tropikalnych i subtropikalnych.
Właściwości:

Ashwagandha ma właściwości adaptogenne, czyli wpływa pozytywnie na niekorzystne czynniki zewnętrzne.
Bakopa wspomaga pamięć i koncentrację oraz wspomaga funkcje poznawcze.
 Wąkrotka azjatycka wspomaga utrzymanie funkcji poznawczych.
Kadzidłowiec wspiera funkcje umysłowe.

Przeciwwskazania
Nie stosować u osób uczulonych na jakikolwiek składnik suplementu. Produkt niewskazany dla dzieci poniżej 12 roku życia, kobiet w
ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1,25 ml.
Przed użyciem mocno wstrząsnąć. 1,25 ml odmierzyć za pomocą dołączonej do opakowania łyżeczki i dodać do wody, soku lub innego
chłodnego płynu. Stosować raz dziennie.

Przechowywanie
Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze 15-25°C. Nie zamrażaj. Suplement diety przechowuj w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

Producent
Aura Herbals Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49/2
81-754 Sopot

Ważne informacje
Możliwość występowania osadu – świadectwo obecności naturalnych składników, nie stanowi wady produktu.

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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