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NATURELL Rhodiola + B tabl. 60 tabl.
 

Cena: 21,51 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Rhodiola rosea - różeniec górski (nazywany potocznie złotym korzeniem lub korzeniem arktycznym) to roślina należąca do rodziny
gruboszowatych, występująca na terenach północnej Azji i Europy. Surowcem zielarskim są kłącza i korzenie, zbierane w okresie
kwitnienia i owocowania z co najmniej trzyletnich roślin. Różeniec górski charakteryzuje się obecnością wielu substancji biologicznie
czynnych. Wśród nich najważniejsze i charakterystyczne dla tego gatunku są fenylopropanoidy o wspólnej nazwie rozawin - rozawina,
rozyna, rozaryna. Ponadto w różeńcu znajdują się związki fenolowe (p-tyrozol, salidrozyd), monoterpeny, flawonoidy, kwasy organiczne
oraz olejek eteryczny.

Właściwości Naturell Rhodiola + B:
wspiera sprawność umysłową, wspomaga sprawność i wytrzymałość fizyczną, wspiera serce i układ krążenia poprzez utrzymanie
prawidłowego ciśnienia krwi.

Zastosowanie rhodioli - działanie preparatu Naturell Rhodiola + B:

Wsparcie sprawności intelektualnej
Zawarty w preparacie ekstrakt z różeńca górskiego wraz z kwasem pantotenowym pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na
prawidłowym poziomie.

Prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego
Zawarte w preparacie tiamina, ryboflawina, niacyna oraz witamina B6 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Prawidłowe funkcje psychologiczne
Zawarte w preparacie tiamina, niacyna i witamina B6 pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia
Zawarte w preparacie ryboflawina, niacyna, kwas pantotenowy i witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia.
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fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; ekstrakt z korzenia Rhodiola rosea, niacyna (amid
kwasu nikotynowego), substancja wypełniająca : sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, kwas pantotenowy (D-pantotenian
wapnia), substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(stearynian magnezu); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), ryboflawina, barwnik: karmel
amoniakalny, substancja glazurująca: glikol polietylenowy.

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

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu

OGRANICZENIA STOSOWANIA: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Produkt nie może być stosowany przez dzieci i
młodzież poniżej 18. roku życia, kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu przed snem.

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