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ALINESS Coleus Forskohlii Pokrzywa Indyjsk
 

Cena: 59,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Czym jest pokrzywa indyjska

Pokrzywa indyjska (Coleus forskohlii) to wieloletnia roślina występująca głównie w Azji Południowo-Wschodniej, ale także w Ameryce
Południowej. Ekstrakt z pokrzywy indyjskiej stanowi źródło wielu substancji aktywnych biologicznie, mających pozytywny wpływ na
organizm. Wśród nich za najistotniejszą uważa się należącą do diterpenów forskolinę i to na nią standaryzowany jest nasz ekstrakt. Na
rynku zazwyczaj dostępne są zwykłe ekstrakty bez standaryzacji na forskolinę. Ponadto w roślinie znajduje się wiele innych, cennych dla
organizmu związków – diterpeny, triterpeny (betulina), olejki eteryczne, a także polifenole – takie jak choćby kwas rozmarynowy.

Jak działa pokrzywa indyjska?

Ekstrakt z pokrzywy indyjskiej korzystnie wpływa na metabolizm i magazynowanie tłuszczów, dzięki czemu pomaga w utrzymaniu
prawidłowej masy ciała. Z tego powodu roślina jest ceniona i obecnie chętnie stosowana przez osoby które się odchudzają.
Prozdrowotne właściwości Coleus forskohlii zostały jednak zauważone i docenione już znacznie wcześniej w Indiach, gdzie od tysięcy
lat roślina wykorzystywana jest z powodzeniem w tradycyjnej medycynie ajurwedyjskiej.

Pochodzenie i standaryzacja ekstraktu

Warto wybierając produkt zwrócić uwagę na jego skład i pochodzenie. Niektóre suplementy na rynku oparte są nie na ekstrakcie, lecz na
suszonym lub sproszkowanym materiale roślinnym, przez co mają znacznie mniejszą zawartość aktywnych składników lub ich brak i
wykazują zdecydowanie słabsze działanie.
Nasz produkt powstał w oparciu o wysoko standaryzowany ekstrakt z Coleus forskohlii, który zawiera aż 10% forskoliny, co zapewnia
wysoką skuteczność jego działania. Ponadto w przeciwieństwie do wielu produktów dostępnych na rynku zawierających ekstrakty czy
materiał roślinny chińskiego pochodzenia, nasz ekstrakt został wyprodukowany w Indiach, będących naturalnym obszarem
występowania tej rośliny.

Składniki: Ekstrakt z pokrzywy indyjskiej (Coleus forskohlii) standaryzowany na 10% forskoliny, otoczka kapsułki: (substancja wiążąca:
Hydroksypropylometyloceluloza)
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 1 kapsułka dziennie 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:

Korzystnie wpływa na metabolizm i magazynowanie tłuszczów
Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała
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