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Fushi Triphala Bio x 60 kaps
 

Cena: 50,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent FUSHI

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Fushi Triphala Bio w postaci kapsułek z ekologiczną Triphalą, czyli połączeniem trzech wysuszonych i
sproszkowanych owoców amalaki, haritaki oraz bibhitaki, jest produktem dedykowanym pacjentom dorosłym, jako uzupełnienie
zbilansowanych posiłków. W składzie suplementu diety od Fushi Wellbeing nie znajdują się substancje wypełniające i przeciwzbrylające.
Produkt pozbawiony jest między innymi dodatku soli magnezowych kwasów tłuszczowych oraz dwutlenku tytanu.

Na co jest Fushi Triphala Bio? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie zdrowej diety w sproszkowane owoce
Phyllanthus emblica, Terminalia bellirica oraz Terminalia chebula, które mają właściwości synergistyczne. Triphala to mieszanka trzech
owoców (nazwa stanowi połączenie słów Three i Phala, co oznacza owoc). Wykorzystywana jest powszechnie w medycynie
ajurwedyjskiej – jako produkt wspierający detoksykację i regulację pracy jelit. Suplement diety Fushi Triphala Bio wspomaga
oczyszczanie oraz detoksykację układu pokarmowego. Przyczynia się do regulacji procesu trawienia, a oprócz tego wspomaga
wypróżnianie. Suplement diety może wspomagać leczenie zaparć, a także przyczyniać się do pobudzania jelit do prawidłowej pracy.
Składniki czynne suplementu diety wspierają też detoksykację i przyczyniają się do utrzymania wątroby w dobrej kondycji. Triphala bywa
stosowana w ajurwedzie również przy wspomaganiu pracy układu oddechowego, nerwowego, sercowo-naczyniowego i moczowo-
płciowego.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek Fushi Triphala Bio. W skład 1 kapsułki wchodzi 520 mg ekologicznej Triphaly, czyli
sproszkowanych owoców Phyllanthus emblica, Terminalia bellirica oraz Terminalia chebula. Formułę suplementu diety uzupełnia
hydroksypropylometyloceluloza. Skład suplementu diety pozbawiony jest natomiast dwutlenku tytanu oraz soli magnezowych kwasów
tłuszczowych. Należy przestrzegać wskazanego przez producenta dawkowania suplementu diety Fushi Triphala Bio. Rekomendowane
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dawkowanie Fushi Triphala Bio to 2 kapsułki dziennie. Oznacza to, że 1 opakowanie suplementu diety powinno wystarczyć na około 1
miesiąc suplementacji.

Nie każdy pacjent może stosować suplement diety Fushi Triphala Bio. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników produktu. Jeśli pacjent zastosuje ten suplement diety i zauważy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy, które mogłyby
wskazywać na nadwrażliwość, powinien odstawić kapsułki i skonsultować się z lekarzem.

Suplement diety Fushi Triphala Bio nie może zastąpić zdrowego trybu życia ani też zbilansowanych posiłków, więc nie należy traktować
go jako ich zamiennika. Produkt może uzupełniać zdrową, zrównoważoną dietę, ale należy dopilnować, aby był stosowany w dawkach
nie większych niż rekomendowane. Suplement diety wymaga przechowywania w temperaturze pokojowej i ochrony przed działaniem
promieni słonecznych oraz wilgoci. Poza tym podczas przechowywania należy go zabezpieczyć w taki sposób, aby nie był widoczny i
dostępny dla małych dzieci.

Składniki
ekologiczna Triphala (sproszkowane owoce: Phyllanthus emblica ,Terminalia bellirica ,Terminalia chebula),
hydroksypropylmetyloceluloza (otoczka kapsułki).

1 kapsułka zawiera:
Ekologiczna Triphala (sproszkowane owoce: Phyllanthus emblica , Terminalia bellirica , Terminalia chebula) 520 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Triphala pomaga w oczyszczaniu i detoksykacji układu pokarmowego (reguluje trawienie, ułatwia wypróżnianie).
Suplementy Diety Fushi nie zawierają substancji wypełniających i przeciwzbrylających np. stearynianu magnezu (soli
magnezowych kwasów tłuszczowych), dwutlenku tytanu itp.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie.

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

Producent
Fushi Wellbeing
Unit 13 Bell Industrial Estate Cunnington Street
London W4 5HB
Wielka Brytania

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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