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NOW Astragalus extract 500 mg 90 kps
 

Cena: 49,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Astragalus Extract 500 mg:

ekstrakt standaryzowany
produkt zgodny z dietą wegetariańską/wegańską

NOW® Astragalus zawiera standaryzowany ekstrakt z korzenia traganka błoniastego (Astragalus membranaceus Radix). Traganek
błoniasty jest stosowany w tradycyjnej medycynie chińskiej. Traganek wspiera naturalną odporność organizmu i jej zachowanie w
trudnych warunkach otoczenia. Pomaga w utrzymaniu odporności psychicznej. Używany dla ochrony skóry przed szkodliwym wpływem
promieniowania UV, działa przeciwoksydacyjnie. Aktywnie łagodzi procesy starzenia skóry, pomaga utrzymać jędrność, elastyczność,
działa przeciwpotliwie. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia naczyniowego i fizjologicznej płynności krwi. Wspiera pracę
serca. Pomaga utrzymać zdrowy system mikronaczyniowy. Pomaga utrzymać ruchomość i elastyczność stawów. Przyczynia się do
zachowania odporności podczas cyklu miesiączkowego oraz łagodzenia objawów menopauzy. Działa pobudzająco i adaptogennie,
wspiera psychiczne i fizyczne dobre samopoczucie.

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:

Wartość odżywcza...............................................Zalecana do spożycia maksymalna dzienna porcja (%RWS): 3 kapsułki
Korzeń traganka błoniastego
(Astragalus membranaceus)
(ekstrakt standaryzowany na zaw. min.70%
polisacharydów................................................................................................1500 mg (†)...................................................
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 RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)
(†) – RWS nie zostało określone

Zawartość substancji czynnych w dziennej porcji produktu: 1050 mg polisacharydów (astragalozydów) traganka błoniastego.

Składniki:
Korzeń traganka błoniastego (Astragalus membranaceus Radix) – ekstrakt (DER 15,6:1, 70% astragalozydów); substancja wypełniająca:
celuloza mikrokrystaliczna; materiał kapsułki: celuloza; nośnik: krzemionka bezpostaciowa; substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych.

Informacja alergiczna:
W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: drożdży, glutenu, jaj, ryb, 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: 1-3 kapsułki
Opakowanie starcza na: BD
Masa netto: 62g

Oryginalne produkty NOW Foods
ZAWSZE z hologramem Jakość i satysfakcja gwarantowana!
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