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ALINESS Bajkalina 400mg 100 kaps
 

Cena: 59,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: ekstrakt z tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis), standaryzowany na 85% bajkaliny, otoczka kapsułki: (substancja
wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 1 kapsułka dziennie w trakcie lub po
posiłku, popijając wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zaleca się stosowanie zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Zawartość opakowania: 100 kapsułek VEGE

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Działanie:

Wykazuje właściwości antyoksydacyjne
Pomaga w utrzymaniu zdrowych stawów
Utrzymuje elastyczność stawów i chroni ścięgna
Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mięśni szkieletowych

Czym jest tarczyca bajkalska?

Tarczyca bajkalska (Scutellaria baicalensis) to wieloletnia bylina należąca do rodziny jasnotowatych. Jej naturalny obszar występowania
to wschodnia Azja, gdzie roślina porasta rozległe tereny Chin, Korei Mongolii a także syberyjskich regionów Rosji. W okresie kwitnienia
górna część pędów obsypuje się charakterystycznymi, niebiesko-filetowymi kwiatami, będącymi znakiem rozpoznawczym rośliny.
Jednak szczególnie cenna część tarczycy bajkalskiej to korzeń, którego dobroczynne właściwości są znane i wykorzystywane w
tradycyjnej medycynie chińskiej, gdzie od wieków stanowi jeden z podstawowych składników ziołowych.
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Ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej jest bogaty w liczne składniki czynne biologicznie, spośród których jako główny wymienia się
flawonoid znany jako bajkalina, której to nazwy używa się również często w odniesieniu do samych produktów otrzymywanych na bazie
rośliny. Poza tym korzeń tarczycy bajkalskiej obfituje w inne cenne flawonoidy oraz szereg innych składników roślinnych wykazujących
dobroczynny wpływ na organizm, takich jak olejki eteryczne czy terpenoidy.

Jak działa tarczyca bajkalska?

Tarczyca bajkalska zalicza się do adaptogenów, czyli grupy środków pochodzenia roślinnego zwiększających odporność na stres i
pomagających utrzymać równowagę organizmu. Poza tym wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne, przyczynia się do
prawidłowego funkcjonowania mięśni oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych ścięgien i stawów, poprawiając ich elastyczność. Bajkalina
stanowi więc idealne wsparcie dla sportowców oraz osób aktywnych, narażonych na długotrwały wysiłek fizyczny i przeciążenia mięśni i
stawów.

Jaka standaryzacja ekstraktu?

Decydując się na suplementację tarczycy bajkalskiej, warto zwrócić uwagę na standaryzację, czyli moc ekstraktu, a także na jego dawkę.
Niektóre produkty dostępne na rynku oparte są na ekstraktach niestandaryzowanych lub na suszonym, sproszkowanym materiale
roślinnym, posiadającym znacznie mniejszą zawartość składników aktywnych.

Ekstrakt zawarty w naszym produkcie charakteryzuje się wysoką, 85% standaryzacją na bajkalinę i został zastosowany w wysokiej
dawce 400 mg/kaps,. Oznacza to, że każda kapsułka dostarcza aż 340 mg bajkaliny, czyli głównego składnika aktywnego tarczycy
bajlakskiej.

Aliness Bajkalina (TARCZYCA BAJKALSKA) 400 mg nie zawiera żadnych składników odzwierzęcych, dzięki czemu stanowi produkt
odpowiedni dla wegan. Produkt nie zawiera żadnych sztucznych dodatków technologicznych, konserwantów ani barwników.
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