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ALINESS Mastika 500mg 60kaps
 

Cena: 59,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: sproszkowana żywica drzewa pistacji kleistej (Pistacia lentiscus), maltodekstryna (nośnik żywicy), otoczka kapsułki:
(substancja wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 2 kapsułki w trakcie posiłku. 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: 60 kapsułek VEGE

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.
Czym jest mastika?
Mastika, znana również jako „Łzy Chios”, to naturalna żywica wiecznie zielonego drzewa pistacji kleistej (Pistacia lentiscus), rosnącego w
regionie śródziemnomorskim. Oryginalna mastika chioska pochodzi z drzew rosnących wyłącznie na greckiej wyspie Chios. Jest
pozyskiwana w procesie nacinania ich kory, w wyniku którego żywica swobodnie wydobywa się na powierzchnię, skąd jest zbierana, a
następnie suszona przy użyciu maltodekstryny (polisacharyd wytwarzany ze skrobi), której większość firm nie wykazuje w swoim
składzie.
Mastika to źródło wielu pożytecznych składników, nadających jej także odświeżającą, żywiczną woń – wśród nich dominują kwasy
mastycynowe oraz cenne olejki eteryczne.
Historia stosowania mastiki jest bardzo długa i sięga czasów starożytnych, gdzie była ceniona nie tylko ze względu na
charakterystyczny smak, ale również z uwagi na właściwości terapeutyczne. Uważa się, że była to pierwsza naturalna guma do żucia,
której mieszkańcy starożytnej Grecji używali w celach higienicznych – do mycia zębów i odświeżania oddechu. Mastikę stosowano
wówczas również jako środek kosmetyczny do oczyszczania twarzy i ciała nawet jako składnik aktywny ówczesnych preparatów
farmaceutycznych.
Jakie jest pochodzenie produktu?
Mastika to produkt regionalny, charakterystyczny dla obszaru basenu Morza Śródziemnego i jako taki podlega ochronie prawnej UE.
Wybierając produkt z mastiką warto zwrócić uwagę na pochodzenie i autentyczność użytej żywicy.
Sproszkowana żywica zawarta w Aliness Mastika 500mg to oryginalna mastika chioska, pozyskiwana z drzew pistacji kleistej (Pistacia
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lentiscus) rosnących wyłącznie na greckiej wyspie Chios – czyli w naturalnym obszarze występowania rośliny, z którego pierwotnie
pozyskiwano mastikę od czasów starożytnych. Naturalne pochodzenie surowca oraz brak nadmiernej obróbki technologicznej to
gwarancja pełnego spektrum substancji aktywnych.

Aliness Mastika 500 mg nie zawiera żadnych składników odzwierzęcych, dzięki czemu stanowi produkt odpowiedni dla wegan. Produkt
nie zawiera żadnych konserwantów ani barwników.
Jedna kapsułka zawiera 500 mg oryginalnej mastiki.
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