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ALINESS Pluskwica Groniasta Black 90 kaps
 

Cena: 39,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: ekstrakt z kłącza pluskwicy groniastej (Cimicifuga racemosa) standaryzowany na 2,5% glikozydów triterpenowych, otoczka
kapsułki: (substancja wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 1 kapsułka 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: 90 kapsułek VEGE

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Działanie:

Pomaga łagodzić objawy menopauzy.

Czym jest pluskwica groniasta

Pluskwica groniasta (Cimicifuga racemosa) to bylina należąca do rodziny jaskrowatych. Jej naturalny obszar występowania to Ameryka
Północna (USA i Kanada). Okres kwitnienia rośliny przypada na koniec lata, kiedy obsypuje się białymi kwiatami, o świeczkowatym
wyglądzie. Z tego względu w Polsce pluskwica bywa nazywana również świecznicą i uprawiana jako roślina ozdobna. Jednak
najcenniejsza część rośliny, w której skrywa się bogactwo prozdrowotnych składników, to kłącze. Lecznicze działanie pluskwicy zostało
zauważone po raz pierwszy już wiele lat temu, przez Indian Ameryki Północnej, którzy stosowali ją przede wszystkim jako środek na
kobiece problemy zdrowotne (zaburzenia menstruacji).

Obecnie roślina również stanowi ceniony surowiec zielarski. Współczesne badania potwierdziły, że kłącze pluskwicy groniastej jest
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źródłem wielu substancji aktywnych, pozytywnie wpływających na funkcjonowanie kobiecego organizmu, takich jak glikozydy
triterpenowe, alkaloidy, flawonoidy, izoflawony czy polifenole.

Jak działa pluskwica groniasta?

Dzięki zawartości składników czynnych biologiczne takich jak glikozydy triterpenowe, a także izoflawony (fitoestrogeny) oraz inne
związki estrogenne, pluskwica groniasta pomaga kobietom zachować komfort i dobre samopoczucie w okresie menopauzy - łagodzi jej
niepożądane objawy, takie jak uderzenia gorąca, pocenie się, niepokój czy drażliwość.

Jaka standaryzacja i pochodzenie ekstraktu?

Planując suplementację, warto zwrócić uwagę na standaryzację, czyli moc ekstraktu, a także na jego pochodzenie. 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.

W odróżnieniu od wielu produktów dostępnych na rynku, które opierają się na chińskich surowcach, nasz ekstrakt został
wyprodukowany z roślin rosnących w Ameryce (USA), będącej naturalnym obszarem występowania pluskwicy groniastej.

Ekstrakt zawarty w naszym produkcie charakteryzuje się wysoką standaryzacją na glikozydy triterpenowe wynoszącą 2,5%. Oznacza to,
że każde 100mg ekstraktu zawiera 2,5 mg glikozydów triperpenowych, czyli głównego składnika aktywnego pluskwicy groniastej.

Aliness Pluskwica groniasta 300 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 300 mg standaryzowanego ekstraktu z kłącza pluskwicy groniastej (Cimicifuga racemosa), co odpowiada 7,5
mg glikozydów triterpenowych (substancji aktywnych).
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