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SOLGAR, Błonnik z łusek babki płesznika, 200 kapsułek
 

Cena: 80,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

OPIS PRODUKTU
Babka Płesznik to pospolita roślina, z której nasion otrzymuje się duże ilości błonnika pokarmowego (głównie nierozpuszczalnego).
Farmakopea Polska III wydana w roku 1956 wprowadziła ten surowiec do zestawu leków roślinnych. Praktycznie jednak Babka Płesznik
nie doczekała się w Polsce szerokiego upowszechnienia i uznania, na jakie zasługuje.

W krajach Europy południowo-zachodniej Babka Płesznik jest stosowana, jako surowiec śluzowy o działaniu przeciwzapalnym,
wykrztuśnym, a przede wszystkim skutecznie i łagodnie usuwającym zaparcia. Zalecany jest osobom starszym, kobietom ciężarnym, a
także dzieciom. Babka Płesznik działa łagodnie, skutecznie i nieszkodliwie.

Mechanizm działania usuwającego zaparcia poprzez łuski Babki Płesznik polega na pęcznieniu nasion w obecności wody i wydzielaniu
znacznych ilości śluzu. Doświadczenia wykazały, że zawartość śluzu w łuskach wynosi ok. 10-15%. Obecność wody pozwala na
zwiększenie objętości łusek nawet do 20 razy. Zażycie łusek Babki Płesznik powoduje więc zwiększenie objętości łusek w jelitach, co
pobudza perystaltykę, a śluzowata konsystencja ułatwia wydalanie mas kałowych. Mechanizm ten jest bardzo skuteczny i nie prowadzi
do przyzwyczajenia.

Dodatkowym korzystnym efektem jest przeciwzapalne działanie aukubiny zawartej w łuskach Babki Płesznik. Ponadto w surowcu tym
wykryto enzymy: inwentynę oraz emulsynę, białko, skrobię, 3% tłustego oleju, a także nieco związków o charakterze garbników.

SKŁAD
2 kapsułki zawierają:
Sproszkowany Błonnik z Łusek Babki Płesznik.......................1000 mg

SPOSÓB UŻYCIA
Najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
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Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

DAWKOWANIE
2 kapsułki dziennie

OPAKOWANIE
200 kapsułek

KURACJA
100 dni

INFORMACJE DODATKOWE
Naturalne substancje pomocnicze
Otoczka kapsułki roślinnej (hydroksypropylometyloceluloza)
Substancja Przeciwzbrylająca: roślinny stearynian magnezu

Informacja alergiczna
Produkt nie zawiera: cukru, soli, skrobi, kukurydzy, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia
sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegetarian.
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