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ALINESS Mumio Himalajskie 400mg 90kaps
 

Cena: 44,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: Ekstrakt z mumio (shilajit) standaryzowany na 20% kwasów fulwowych, 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: 90 kapsułek vege
Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Działanie:
Wzmacnia układ odpornościowy
Wspomaga układ moczowy
Wykazuje pozytywne działanie na układ pokarmowy
Korzystnie wpływa na prawidłową masę ciała
Wspiera funkcje seksualne
Pomaga utrzymać prawidłowy cykl miesiączkowy
Wzmacnia kości i stawy
Wspomaga umysł i funkcje poznawcze
Działa odmładzająco

Czym jest mumio?
Mumio, zwane też Shilajit to, czarnobrązowa substancja przypominająca żywicę, naturalnie występująca w szczelinach skalnych
niektórych masywów górskich. Powstaje ze szczątków roślin, alg i porostów, dostających się w zakamarki skał górskich, gdzie z biegiem
czasu, w wyniku naturalnych przemian biologicznych przekształcają się w bogate w cenne składniki prozdrowotne mumio. Spośród
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licznych składników aktywnych mumio, jedne z najważniejszych to kwasy fulwowe. Ponadto w swoim składzie zawiera również wiele
innych biologicznie czynnych substancji, takich jak fosfolipidy, triterpeny i kwasy fenolowe. Stanowi także bogactwo witamin, minerałów
i pierwiastków śladowych.

Jak działa?
Shilajit stosowany był od stuleci w naturalnej medycynie ajurwedyjskiej jako środek o właściwościach adaptogennych, odmładzających i
immunomodulujących – czyli wzmacniających system odpornościowy. Aplikacje te zalecane już w starożytnych tekstach
ajurwedyjskich zostały potwierdzone przez ostatnie badania nad chemią i działaniami biologicznymi tego starożytnego panaceum.
W byłym ZSRR temat mumio był intensywnie eksploatowany w przez naukowców jako sekretny środek zwiększający wydajność
fizyczną i psychiczną sportowców i specjalnych jednostek wojskowych, redukując dolegliwości związane ze stresem, przyspieszając
regenerację.
Obecnie mumio znajduje zastosowanie w medycynie naturalnej jako środek wykazujący działanie w wielu obszarach, m.in. jako preparat
na wzmocnienie organizmu, ochronę kości i stawów, poprawę pracy trzustki i tarczycy oraz układu pokarmowego. Mumio to istne
panaceum, a w wielu przypadkach, jego skuteczność została potwierdzona naukowo!
Ekstrakt pozyskiwany jest z mumio występującego w spokojnym otoczeniu Himalajów Indyjskich. W procesie ekstrakcji jedynym
używanym rozpuszczalnikiem jest woda, a finalnym produktem jest ekstrakt standaryzowany na 20% kwasów fulwowych. Ekstrakt
shilajit znajdujący się w naszym produkcie jest zatem w 100% naturalny i nie zawiera pozostałości szkodliwych dla zdrowia
rozpuszczalników organicznych.
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