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YANGO Bajkalina Activ+ 120 kaps
 

Cena: 86,40 zł

Opis słownikowy

Producent YANGO SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Wsparcie stawów, ścięgien, kości i mięśni szkieletowych, przy wzmocnieniu witalności i układu odpornościowego.

Bajkalina Activ+ to połączenie 4 silnych ekstraktów roślinnych. Tarczyca bajkalska wspiera funkcje stawów, najcenniejszą substancją w
niej występującą jest bajkalina. Imbir wpływa pozytywnie na funkcjonowanie mięśni oraz pomaga zachować prawidłową ruchliwość
stawów i witalność. Jest niezwykle cenny dla osób , które mają problemy z trawieniem oraz potrzebują wesprzeć swój układ
immunologiczny. Kurkuma znajduje zastosowanie jako środek który utrzymuje kości i stawy w prawidłowej kondycji. Jest doskonałym
wsparciem dla skóry oraz układu krwionośnego, szczególnie ze względu na właściwości regulujące poziom cholesterolu we krwi.

Według zasady ajurwedy tarczyca bajkalska wykazuje działanie wychładzające. Preparat Bajkalina Activ+ został uzupełniony o specjalną
dawkę rozgrzewających ziół takich jak imbir, kurkuma i pieprz, których dodatek równoważy działanie suplementu
Składnik aktywny 1 kapsułka
Tarczyca bajkalska - ekstrakt 150 mg
  w tym bajkalina (85%) 127,5 mg
Kurkuma - ekstrakt 10:1 50 mg
Imbir - ekstrakt 10:1 50 mg
Czarny pieprz - ekstrakt 1 mg

w tym piperyna (95%) 0,95 mg

Zalecane dawkowanie: 1 kapsułka 2 razy dziennie.
Sposób użycia: Kapsułkę połknąć i popić dużą ilością wody, po posiłku.

Masa netto: 120 kapsułek po 300 mg każda (=36g)

Składniki: Ekstrakt z tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis) standaryzowany na zawartość 85% bajkaliny, ekstrakt z kłącza
kurkumy (Curcuma longa) 10:1, ekstrakt z kłącza imbiru (Zingiberis rhizoma) 10:1, inulina, ekstrakt z owoców czarnego pieprzu (Piper
nigrum) standaryzowany na zawartość 95% piperyny. Skład kapsułki: celuloza roślinna. Podmiot odpowiedzialny: YANGO Sp. z o.o. ul.
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Granitowa 3/14, 02-681 Warszawa. Wyprodukowano w UE.

Informacja: Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i
zdrowego trybu życia. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

Ostrzeżenie: Osoby przyjmujące leki przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane dzieciom,
kobietom w ciąży oraz karmiącym.
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