
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

NOW Ashwagandha 450 mg 90 kps
 

Cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 10 tabl.

Producent LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN SP.
Z O.O.

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

O produkcie
NOW® Ashwagandha zawiera ekstrakt z korzenia withani ospałej (Withania somnifera). Withania ospała stosowana jest w tradycyjnej
medycynie wschodniej (Ayurwedzie). Zawiera substancje czynne z grupy trójterpenów, zwane witanolidami. Withania wykazuje
właściwości adaptogenne. Wspiera odporność organizmu na stres. Pomaga utrzymać stabilność emocjonalną i ogólne dobre
samopoczucie. Wspiera procesy uczenia się i zdolności pamięciowe. Pomaga utrzymać fizyczną i umysłową wydolność w stanach
zmęczenia, utraty koncentracji, osłabienia, wyczerpania. Wspiera funkcje psychiczne u osób starszych. Ułatwia zasypianie. Pomaga
utrzymać zdrowie skóry, układu oddechowego. Korzystnie wpływa na serce i układ sercowo-naczyniowy. Wspiera zdrowie kobiecego
układu rozrodczego i pomaga utrzymać sprawność w ciąży. Wspiera męskie funkcje seksualne; pomaga utrzymać prawidłową
ruchliwość i ilość nasienia. Produkt wytworzony w standardzie GMP. Dla zachowania bezpieczeństwa i satysfakcji swoich klientów NOW
Foods stosuje surowce jakości farmakopealnej a ich dostawcy są regularnie kontrolowani.

SKŁAD:

Zawartość składników fizjologicznie................... Zalecana do spożycia maksymalna dzienna porcja: 1 kapsułka................%RWS
czynnych w dziennej porcji:

Witania ospała (ekstrakt z korzenia)
(Withania somnifera)
Standaryzowany na min. 2.5%
całkowitej zawartości witanolidów – 11 mg)..................................450 mg..................................................................................†........

RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)
† – RWS nie zostało określone

Składniki
Witania ospała (Withania somnifera Radix, DER 5,4:1), materiał kapsułki: celuloza; subst. przeciwzbrylająca: sole magnezowe kw.
tłuszczowych.
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Informacja alergiczna:
W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: glutenu, jaj, ryb, orzeszków ziemnych, soi, mleka, orzechów drzew, skorupiaków.
Wyprodukowano w zakładzie stosującym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się składniki innych
preparatów zawierające te alergeny.

Zawartość: 90 kapsułek wegetariańskich
Dzienne spożycie: 1 kapsułka
Opakowanie starcza na: 90 dni
Masa netto: 95 g

Oryginalne produkty NOW Foods
ZAWSZE z hologramemJakość i satysfakcja gwarantowana!
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