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ALINESS Tulsi Święta Bazylia 90kaps
 

Cena: 49,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

kładniki: Ekstrakt z bazylii azjatyckiej (Ocimum sanctum) OciForte™, standaryzowany na 5% kwasu ursolowego, 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:

Poprawia odporność organizmu na stres
Wspiera zdrowie psychiczne
Wspiera prawidłowe działanie układu odpornościowego
Dodaje sił witalnych
Korzystnie wpływa na serce i układ oddechowy

Czym jest Święta Bazylia?

Święta Bazylia (Ocimum sanctum), znana ze starożytnego języka sanskryckiego również jako Tulsi, to roślina występująca naturalnie w
tropikalnych rejonach Półwyspu Indyjskiego. W Indiach uważana jest za świętą roślinę, od wieków nierozerwalnie związana z religią i
kulturą hinduską, gdzie wykorzystuje się ją zarówno w religijnych obrzędach, jak i w tradycyjnym systemie medycyny indyjskiej.

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

https://herbio.pl/aliness-tulsi-swieta-bazylia-90kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Herbio Konrad Kargol

Ul. Orzechowa 5, Kraków
+48 882 004 002

 

Ekstrakt ze świętej bazylii jest bogaty w liczne składniki czynne biologicznie, wśród których jako jeden z ważniejszych wymienia się kwas
ursolowy. Oprócz tego Tulsi stanowi również skarbnicę wielu innych substancji o dobroczynnym wpływie na organizm, takich jak
eugenol, kwas rozmarynowy, kariofilen, kwas oleanolowy, karotenoidy czy witamina C. Święta bazylia jest także źródłem niektórych
minerałów – wapnia, żelaza i cynku.

Jak działa Święta Bazylia?

Święta Bazylia zaliczana jest do adaptogenów, czyli grupy środków pochodzenia roślinnego zwiększających odporność na stres i
utrzymujących równowagę organizmu. Podobnie jak inne adaptogeny zwiększa odporność organizmu na czynniki stresogenne,
wspierając układ nerwowy i immunologiczny. Poza tym wspiera układ oddechowy w obronie przed infekcjami, wpływa korzystnie na
serce oraz dodaje sił witalnych. Tulsi stanowi idealne wsparcie organizmu w okresie obniżonej odporności i wzmożonej aktywności
wirusów.

Prozdrowotne działanie rośliny zostało zauważone już wiele wieków temu w tradycyjnej, hinduskiej medycynie ajurwedyjskiej, gdzie zioło
jest szeroko stosowane, m.in. do wzmacniania układu oddechowego oraz przepisywane na kaszel i przeziębienie.

Jaka standaryzacja i pochodzenie ekstraktu?

Wybierając Tulsi, warto zwrócić uwagę na standaryzację, czyli moc ekstraktu. Produkty dostępne na rynku oparte są najczęściej na 2%
ekstrakcie bądź też na ekstraktach niestandaryzowanych lub po prostu na suszonym, sproszkowanym materiale roślinnym,
posiadającym znacznie mniejszą zawartość składników aktywnych. Warto również mieć na uwadze, że wiele spośród szeroko
stosowanych, 2% ekstraktów ze świętej bazylii otrzymywanych jest na drodze ekstrakcji rozpuszczalnikowej, podczas której jako
ekstrahent stosuje się toksyczny metanol.

Ekstrakt OciForte™ zawarty w naszym produkcie pochodzi od renomowanego, indyjskiego producenta, firmy Akay. Ekstrakt OciForte™
charakteryzuje się wysoką, 5% standaryzacją na kwas ursolowy i jest pozyskiwany w procesie wodnej ekstrakcji, w trakcie którego
jedynym używanym rozpuszczalnikiem jest woda. Oznacza to, że każda kapsułka zawiera aż 15 mg kwasu ursolowego, czyli głównego
składnika aktywnego Świętej Bazylii i jest wolna od pozostałości toksycznych rozpuszczalników.

Aliness Tulsi 300 mg nie zawiera żadnych składników odzwierzęcych, dzięki czemu stanowi produkt odpowiedni dla wegan. Produkt nie
zawiera żadnych sztucznych dodatków technologicznych, konserwantów ani barwników.
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