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Purella Superfoods Ashwagandha Redukcja stresu x 60 kaps
 

Cena: 27,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent PURELLA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia indyjskiego standaryzowany na 7% witanolidów, 1% alkaloidów, 0,25% witaferyny A; otoczka kapsułki
Vcaps®: hydroksypropylometyloceluloza; BioPerine®- ekstrakt z pieprzu czarnego standaryzowany na 95% piperyny.
1 kapsułka zawiera:
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia indyjskiego (Withania somnifera) 400 mg*
w tym witaferyna A 1 mg*
w tym alkaloidy 4 mg*
w tym witanolidy 28 mg*
BioPerine® ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum) 1 mg*
w tym piperyna: 0,95 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
60 kaps

Charakterystyka

Purella Superfoods to produkty pełne cennych składników wspierających zdrowie.
Super Suplements – Superfoods Ashwagandha Redukacja stresu to suplement diety w postaci kapsułki (odpowiedniej również
dla wegan).

Żeń-szeń indyjski (Ashwagandha) wykazuje właściwości adaptogenne (wspomaganie układu odpornościowego i
nerwowego).
Pomaga w utrzymaniu zdolności fizycznych i psychicznych w przypadku osłabienia, zmęczenia, utraty koncentracji.
Zwiększa odporność organizmu na stres.
Pomaga zachować zdrową skórę.
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 Wpływa na serce i układ sercowo-naczyniowy.
Skład wzbogacony został ekstraktem z pieprzu czarnego BioPerine®.
Pieprz czarny wspiera trawienie i wchłanianie składników odżywczych oraz zwiększa skuteczność składników
ziołowych.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do przyjmowania suplementu jest ciąża oraz okres karmienia piersią. Ashwagandha może wchodzić w interakcje z
lekami nasennymi i przeciwpadaczkowymi, dlatego osoby cierpiące na padaczkę czy bezsenność powinny jej unikać. Przed zażyciem
suplementu zawsze należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Chronić przed światłem. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci, w
oryginalnym opakowaniu.

Producent
Purella Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 3202-952 Warszawa

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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