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ALINESS Podagrycznik 400mg 100 kaps
 

Cena: 49,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: ekstrakt z ziela podagrycznika pospolitego (Aegopodium podagraria L.) DER 10:1, otoczka kapsułki: (substancja wiążąca:
hydroksypropylometyloceluloza)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 1 kapsułka. 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:

poprawia funkcjonowanie wątroby, nerek i przewodu pokarmowego
pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu i apetytu
przyczynia się do redukcji masy ciała
pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała

Czym jest podagrycznik pospolity?

Podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria L.), to roślina należąca do rodziny selerowatych. Jej rodzimy obszar występowania to
Europa i Zachodnia Azja. Roślina ma długą historię stosowania jako składnik zielarski, a swoją polską nazwę zawdzięcza temu, że
niegdyś była używana jako tradycyjny środek do leczenia podagry, czyli odmiany dny moczanowej.

Ekstrakt z ziela podagrycznika pospolitego to źródło wartościowych fitoskładników, które mają dobroczynny wpływ na organizm, takich
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jak: flawonoidy, terpeny, karoteny (w tym prowitamina A), kwasy organiczne, a także cenne olejki eteryczne.

Jak działa podagrycznik pospolity?

Ze względu na zawarte składniki aktywne, podagrycznik pospolity wykazuje pozytywne działanie na organizm, szczególnie w obszarze
związanym z trawieniem i metabolizmem składników odżywczych – poprawia funkcjonowanie wątroby, nerek i przewodu pokarmowego
a także reguluje metabolizm i apetyt, dzięki czemu może być pomocny w redukcji i utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Podagrycznik
stanowi zatem idealny element uzupełniający dietę dla osób pragnących zadbać o szczupłą sylwetkę i dobrą formę.

Jaka moc i pochodzenie ekstraktu?

Planując suplementację, warto zwrócić uwagę nie tylko na moc ekstraktu, ale również na jego pochodzenie. Producenci niektórych
suplementów stosują ekstrakty z podagrycznika o nieznanym, często chińskim pochodzeniu.

Ekstrakt zawarty w naszym produkcie został od początku do końca wyprodukowany w Polsce, z ziół pochodzących wyłącznie z polskich
upraw i charakteryzuje się wysokim współczynnikiem ekstrakcji DER równym 10:1. Oznacza to, że do otrzymania 100 mg ekstraktu
użyto 1000 mg suszonego ziela podagrycznika pospolitego.

Aliness Podagrycznik 400 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 400 mg ekstraktu z ziela podagrycznika pospolitego (Aegopodium podagraria L.), co odpowiada 4g suszonego
materiału roślinnego
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

