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SOLGAR, Witania Ospała, Ashwagandha, Wyciąg z korzenia,
60 kapsułek roślinnych
 

Cena: 128,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

OPIS PRODUKTU
Korzeń Ashwagandhy (Withania somnifera – witania ospała) stosowany jest przez człowieka od setek lat. Dzięki osiągnięciom
współczesnej nauki i wielu badaniom jest obecnie ceniony za swoje naturalne właściwości adaptogenne, czyli zdolności do
normalizowania i usprawniania różnych funkcji organizmu.

Produkt firmy Solgar powstaje w unikalnym procesie łączącym tradycyjne zielarstwo i nowoczesną technologię przetwarzania ziół. Aby
zapewnić stabilny poziom 4,5 mg witanolidów w 300 mg wyciągu z korzenia Ashwagandy, kontrolujemy ilość tych ważnych, biologicznie
czynnych związków roślinnych. Wyciąg łączymy ze wszystkimi komponentami występującymi naturalnie w 100 mg surowego korzenia.
W rezultacie powstaje silny, standaryzowany ekstrakt ziołowy wysokiej jakości, z pełnymi synergicznymi właściwościami występującymi
w przyrodzie.

W celu zachowania świeżości składników aktywnych do kapsułki dodajemy nasz specjalny, opatentowany składnik PhytO2X®* –
mieszaninę naturalnie występujących przeciwutleniaczy (naturalny beta karoten, kwas L-askrobinowy).

Porcja dzienna zawiera 300 mg wyciągu z korzenia Ashwagandhy (Withania somnifera – witania ospała) w tym 4,5 mg witanolidów oraz
100 mg surowego korzenia.

SKŁAD
Każda kapsułka roślinna zawiera
Wyciąg z korzenia witanii ospałej (ashwagandhy)........300 mg
w tym witanolidy (1,5%) 4,5 mg
Surowy korzeń witanii ospałej.............................................100 mg
(ashwagandhy)
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SPOSÓB UŻYCIA
osoby dorosłe 1 kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według wskazań lekarza. Nie przekraczać porcji dziennej. Produkt nie
jest substytutem zróżnicowanej diety.

DAWKOWANIE
1 kapsułka dziennie

OPAKOWANIE
60 kapsułek roślinnych

INFORMACJE DODATKOWE
Substancje pomocnicze
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza,
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna,
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych,
przeciwutleniacze: kwas askorbinowy i karoteny (mieszanina).

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