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ALINESS Dong Quai 500mg 100kaps
 

Cena: 44,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: ekstrakt z dzięgla chińskiego (Angelica sinensis) standaryzowany na 1,5% ligustylidu, otoczka kapsułki: (substancja wiążąca:
hydroksypropylometyloceluloza)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 1-2 kapsułki dziennie. 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:

Wspiera prawidłowe działanie układu moczowo-płciowego kobiet
Chroni komórki i tkanki przed uszkodzeniem oksydacyjnym
Poprawia transport tlenu przez czerwone krwinki

Czym jest dzięgiel chiński?

Dzięgiel chiński (Dong Quai), to roślina należąca do rodziny selerowatych, występująca naturalnie w Chinach. Suszony korzeń dzięgla
chińskiego nazywany jest niekiedy „kobiecym żeń-szeniem” i od stuleci znany jest w tradycyjnej medycynie Dalekiego Wschodu ze
swoich właściwości prozdrowotnych.

Ekstrakt z korzenia Dong Quai to źródło wielu cennych substancji, które pozytywnie wpływają na zdrowie, a w szczególności na kobiecy
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organizm. Za główny składnik aktywny uważa się ligustylid, którego czynność biologiczna została potwierdzona w licznych publikacjach.
Oprócz tego roślina zawiera również wiele innych, dobroczynnych związków, takich jak fitoestrogeny, kumaryny, a także witaminy i
minerały.

Jak działa Don Quai?

Dzięki obecności ligustylidu oraz kompleksu innych fitoskładników, korzeń dzięgla chińskiego wykazuje działanie w kierunku
wzmocnienia kobiecego zdrowia, szczególnie w obszarze układu moczowego oraz płciowego. Ponadto wykazuje również pozytywne
działanie na cały organizm – chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, wzmacnia odporność, poprawia stan układu sercowo-
naczyniowego i transport tlenu przez erytrocyty, tonizuje ciało i stymuluje zdolności do pracy umysłowej.

Jaka standaryzacja i pochodzenie ekstraktu?

Planując suplementację Dong Quai, warto zwrócić uwagę na standaryzację, czyli moc ekstraktu. Producenci suplementów często
stosują ekstrakty niestandaryzowane, oparte jedynie na wartości DER lub też opierają swoje produkty nie na ekstrakcie, lecz na
suszonym, sproszkowanym materiale roślinnym, posiadającym znacznie mniejszą zawartość składników aktywnych. Ekstrakt zawarty
w naszym produkcie charakteryzuje się wysoką standaryzacją na ligustylid wynoszącą 1,5%. Oznacza to, że każde 100mg ekstraktu
zawiera aż 1,5 mg ligustylidu, czyli głównego składnika aktywnego wchodzącego w skład korzenia dzięgla chińskiego.

Aliness Dong Quai 500 mg nie zawiera żadnych składników odzwierzęcych, dzięki czemu stanowi produkt odpowiedni dla wegan.
Produkt nie zawiera żadnych sztucznych dodatków technologicznych, konserwantów ani barwników.

Jedna kapsułka zawiera 500 mg standaryzowanego ekstraktu z korzenia dzięgla chińskiego (Angelica sinensis), co odpowiada 7,5mg
ligustylidu (substancji aktywnej).
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