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ALINESS Moringa ekstrakt 500mg 100kaps
 

Cena: 39,60 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: Ekstrakt z moringi olejodajnej (Moringa oleifera) standaryzowany na 20% glikozydów, otoczka kapsułki:
hydroksypropylometyloceluloza.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 1-2 kapsułki dziennie przed
posiłkiem, popijając wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży.
Zaleca się stosowanie zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia.
Zawartość opakowania: 100 kapsułek
Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.
Działanie:
Pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi
Czym jest Moringa?
Moringa olejodajna nazywana również drzewem chrzanowym lub drzewem długiego życia, to gatunek tropikalnego drzewa
pochodzącego z północno-zachodnich Indii i Pakistanu. Nazwa drzewo chrzanowe wzięła się z faktu, że korzenie moringi mają smak
zbliżony do tejże właśnie rośliny, natomiast określenie drzewo długiego życia odnosi się już do niezwykłych, prozdrowotnych
właściwości moringi.
Właściwości prozdrowotne Moringa?
Moringa jest rośliną zawierającą dużą dawkę witamin i minerałów. Ekstrakt z moringi zawiera między innymi:
10 więcej witaminy A niż marchew
12 razy więcej witaminy C niż pomarańcze
15 razy więcej potasu niż banany
17 razy więcej wapnia niż mleko
25 razy więcej żelaza niż szpinak
Znaczne ilości witaminy E oraz pierwiastków śladowych: bor, mangan, chrom
A ponadto stanowi bogate źródło białka, błonnika pokarmowego oraz glikozdydów flawonowych…
Jak widać moringa stanowi naturalny preparat witaminowo-mineralny, a jej korzystny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu jest
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nie do przecenienia. Wykazuje pozytywne działanie między innymi na układ krążenia oraz właściwy poziom cholesterolu. Ze względu na
wysoką zawartość witamin oraz na właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne, moringa korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu
odpornościowego. Ponadto wykazano korzystny wpływ na utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi, co w połączeniu z
wysoką zawartością łatwo przyswajalnego białka i błonnika pokarmowego sprawia, że moringa stanowi idealny element diety dla osób
pragnących zadbać o szczupłą sylwetkę i dobrą formę.
Sproszkowana moringa czy ekstrakt?
Warto wybierając produkt zwrócić uwagę na jego skład. Większość suplementów na rynku oparta jest nie na ekstrakcie, lecz na
suszonych, sproszkowanych liściach moringi. Nasz produkt powstał w oparciu o wysoko standaryzowany ekstrakt z moringi olejodajnej,
który oprócz wymienionych wcześniej składników witaminowo-mineralnych charakteryzuje się również bardzo wysoką, 20% zawartością
glikozydów. Dzięki temu wykazuje znacznie silniejsze działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne.
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