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Solgar Ashwagandha x 60 kaps
 

Cena: 111,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Solgar Ashwagandha w postaci kapsułek przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych i stanowi połączenie wyciągu z
korzenia Ashwagandhy (standaryzowany na zawartość witanolidów) z korzeniem tej rośliny. Korzeń Ashwagandhy (witania ospała)
ceniony jest za właściwości adaptogenne. Ashwagandha od Solgar to produkt bezglutenowy, w składzie którego nie znajdują się
substancje słodzące i cukier, sól, barwniki i aromaty, czy też produkty mleczne, soja, pszenica czy drożdże. Nie zawiera w składzie też
sztucznych dodatków przedłużających trwałość.

Na co jest Solgar Ashwagandha? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie diety pacjenta w składniki czynne
Ashwagandhy, czyli żeń-szenia indyjskiego (znanego również pod nazwą witania ospała). Produkt może zapewniać wsparcie pacjentom
zmagającym się ze stresem, a także osobom prowadzącym aktywny tryb życia. Wspomaga też utrzymanie energii fizycznej oraz
psychicznej. Przyczynia się do utrzymania stabilności emocjonalnej i zwiększenia odporności organizmu na stres, a oprócz tego wspiera
dobre samopoczucie, działanie układu rozrodczego i układu sercowo-naczyniowego.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek Solgar Ashwagandha. W skład 1 kapsułki wchodzi 300 mg wyciągu z korzenia Ashwagandhy, w
tym 4,5 mg witanolidów, a także 100 mg surowego korzenia tej rośliny. Formułę suplementu diety Solgar Ashwagandha uzupełniają
składniki pomocnicze. Zaliczyć można do nich hydroksypropylometylocelulozę, celulozę mikrokrystaliczną, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, a oprócz tego kwas askorbinowy i karoteny (mieszanina PhytO2X®, czyli naturalnie występujących przeciwutleniaczy,
jakimi są kwas L-askorbinowy i naturalny beta-karoten). Przed zastosowaniem suplementu diety należy zapoznać się ze wskazaniami
producenta dotyczącymi bezpiecznej suplementacji i przestrzegać ich, chyba że lekarz indywidualnie je zmodyfikuje. Rekomendowane
przez producenta dawkowanie Solgar Ashwagandha to 1 kapsułka dziennie. Oznacza to, że opakowanie produktu powinno wystarczyć
na około 2 miesiące suplementacji. Suplement diety Solgar Ashwagandha najlepiej spożywać w czasie posiłku. Nie powinno się
stosować jednak dawki suplementu większej niż zalecana przez producenta.

Przeciwwskazaniem do stosowania Solgar Ashwagandha jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników kapsułek. Suplement diety
przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, a w czasie jego stosowania należy unikać alkoholu. Jeśli pacjentka spodziewa się dziecka
lub karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem w kwestii zasadności i bezpieczeństwa stosowania suplementu diety w swoim
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przypadku.

Solgar Ashwagandha to suplement diety i wyłącznie w ten sposób należy go traktować – nie może być zatem traktowany jako
zamiennik zdrowej diety i trybu życia, gdyż ich nie zastąpi. Wyrób powinien być przechowywany w swoim oryginalnym opakowaniu, w
miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, a oprócz tego należy go chronić przed temperaturą inną niż pokojowa, działaniem
światła i wilgoci.

Składniki
Składniki porcji dziennej (1 kapsułki):

Wyciąg z korzenia witanii ospałej (ashwagandhy) - 300 mg*
w tym witanolidy (1,5%) - 4,5 mg *

 Surowy korzeń witanii ospałej(ashwagandhy) - 100 mg*

substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy i karoteny (mieszanina*
*).
* brak referencyjnej wartości spożywczej
* * PhytO2X® – mieszanina naturalnie występujących przeciwutleniaczy (naturalny beta karoten, kwas L-askrobinowy).

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

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

Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

Ważne informacje
Produkt bezglutenowy nie zawiera: cukru, soli, drożdży, pszenicy, soi, produktów mlecznych, sztucznych substancji przedłużających
trwałość, substancji słodzących, aromatów, barwników.

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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