
 
Herbio Konrad Kargol

Ul. Orzechowa 5, Kraków
+48 882 004 002

 

 

ALINESS Shatavari 30% 500mg 100kaps
 

Cena: 44,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: ekstrakt z korzenia shatavari (Asparagus racemosus) standaryzowany na 30% saponin, 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: 100 kapsułek VEGE

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

Czym jest Shatavari?

Shatavari (Asparagus racemosus) czyli szparag indyjski, to pnącze należące do rodziny szparagowatych, dziko porastające rozległe
tereny Indii. Słowo Shatavari pochodzi ze starożytnego sanskrytu i oznacza w dosłownym tłumaczeniu „mająca sto korzeni” lub w
tłumaczeniu metaforycznym „ta, która posiada stu mężów”, co odnosi się do kobiecej płodności. Nie przypadkowo jednak określenie
odnosi się również do korzeni, które gromadzą w sobie wszystkie niezwykłe cechy tej rośliny. Prozdrowotne właściwości korzenia
Shatavari zostały zauważone i docenione w Indiach już wieki temu, gdzie znalazł zastosowanie w staroindyjskiej medycynie
ajurwedyjskiej, jako zioło wpierające szeroko pojęte kobiece zdrowie – w tym sprawy związane z rozrodczością i hormonami.

Jak działa Shatavari?

Ekstrakt z korzenia Shatavari dostarcza wielu cennych fitoskładników, mających dobroczynny wpływ na kobiecy organizm, takich jak
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saponiny, sterole roślinne, alkaloidy, flawonoidy czy izoflawony (fitoestrogeny). Za główne składniki aktywne, na które standaryzowane
są ekstrakty Shatavari uważa się saponiny.

Jaka standaryzacja i pochodzenie ekstraktu?

Planując suplementację Shatavari, warto zwrócić uwagę na standaryzację, czyli moc ekstraktu. 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.

Ekstrakt zawarty w naszym produkcie pochodzi z Indii, będących naturalnym obszarem występowania rośliny i charakteryzuje się
wysoką standaryzacją na saponiny wynoszącą 30%. Oznacza to, że każde 100mg ekstraktu zawiera 30 mg saponin, czyli głównego
składnika aktywnego Shatavari.

Aliness Shatavari 500 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 500 mg standaryzowanego ekstraktu z korzenia Shatavari (Asparagus racemosus), co odpowiada 150 mg
saponin (substancji aktywnych).
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