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Naturell Ashwagandha x 60 tabl
 

Cena: 22,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent NATURELL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Naturell Ashwagandha w postaci tabletek jest produktem uzupełniającym zdrową dietę w ekstrakt z Ashwagandhy,
czyli żeń-szenia indyjskiego. Suplement diety Ashwagandha od Naturell jest wyrobem naturalnego pochodzenia, który w składzie nie
posiada laktozy, a oprócz tego jest bezglutenowy. Na co jest Naturell Ashwagandha? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest
uzupełnienie diety w składniki aktywne, w które bogaty jest żeń-szeń indyjski. Roślina ta wspomaga samopoczucie, witalność,
sprawność fizyczną i umysłową, a także przyczynia się do zwiększenia odporności na stres.

Składnikiem czynnym suplementu diety jest wyciąg z Ashwagandhy, czyli żeń-szenia indyjskiego. Jest to roślina, która wykorzystywana
jest w ajurwedzie jako adaptogen pochodzenia naturalnego. Ashwagandha wspomaga przystosowywanie się organizmu do większego
wysiłku umysłowego oraz fizycznego, a oprócz tego wspomaga odporność organizmu na stres i jednocześnie przyczynia się do
zmniejszenia skutków tego stresu. Suplement diety Naturell Ashwagandha wspomaga również sprawność fizyczną oraz sprawność
umysłową, więc może stanowić wsparcie w procesach zapamiętywania, a dodatkowo wspomaga utrzymanie dobrego samopoczucia i
wspiera witalność organizmu. Przyczynia się też do lepszego odprężenia i snu.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Naturell Ashwagandha. W skład 1 tabletki wchodzi 140 mg ekstraktu z Ashwagandhy (Withania
somnifera) standaryzowanego na minimum 7% zawartości witanolidów (min. 9,8 mg witanolidów). Formułę suplementu diety
uzupełniają składniki pomocnicze, czyli fosforan diwapniowy, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy, sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, hydroksypropylometyloceluloza, stearynian magnezu, a także dwutlenek krzemu oraz glikol
polietylenowy. Produkt może w składzie zawierać ryby i ich pochodne. Suplement diety należy stosować zgodnie ze wskazaniami
producenta i w dawkach nie większych niż rekomendowane. Zalecane dawkowanie Naturell Ashwagandha to 1 tabletka dziennie.
Oznacza to, że jedno opakowanie Naturell Ashwagandha powinno wystarczyć na około 2 miesiące terapii.

Nie każdy pacjent powinien stosować suplement diety Naturell Ashwagandha. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na składnik
czynny lub pomocnicze tabletek. Pacjentki spodziewające się dziecka lub w okresie laktacji powinny skonsultować możliwość
zastosowania suplementu diety z lekarzem. Konsultacji z lekarzem wymaga też stosowanie przez pacjenta środków uspokajających. W
czasie stosowania suplementu diety Naturell Ashwagandha należy unikać spożywania alkoholu.
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Suplement diety Naturell Ashwagandha nie powinien być traktowany jako zamiennik zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia, gdyż
nie jest w stanie ich zastąpić. Produkt wymaga również bezpiecznego przechowywania. Należy zadbać, aby był przechowywany w
miejscu, gdzie nie będzie dla dzieci widoczny i dostępny. Suplement diety powinien być przechowywany w swoim naturalnym
opakowaniu, a ponadto chroniony przed wilgocią i światłem oraz temperaturą inną niż pokojowa.

Składniki
ekstrakt z Ashwagandhy (Withania somnifera); substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza
mikrokrystaliczna, żel celulozowy; substancje glazurujące: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu,
hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu); barwnik: dwutlenek tytanu; substancja
glazurująca: glikol polietylenowy.

Jedna kapsułka zawiera:

ekstrakt z Ashwagandhy (Withania somnifera) 140 mg*, standaryzowany na minimum 7% witanolidów.

* - brak referencyjnej wartości spożycia

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

Charakterystyka
Ashwagandha wspiera odporność organizmu na stres, a także pomaga w przystosowaniu się do zwiększonego wysiłku fizycznego i
umysłowego oraz ułatwia zasypianie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące oraz osoby przyjmujące środki uspokajające
stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Należy unikać łączenia produktu z alkoholem.

Stosowanie
Dorośli - 1-2 tabletki dziennie.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Wyprodukowano przez Naturell AB, Szwecja dla:
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa

Ważne informacje
Może zawierać śladowe ilości ryb, soi i ich produktów pochodnych.

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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