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Olimp Gold Ashwagandha, 300 mg ekstraktu, 30 kapsułek
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

OLIMP Ashwagandha PREMIUM

suplement diety

Aż 300 mg Ekstraktu Ashwagandhy!

30 kapsułek
Ashwagandha PREMIUM to suplement diety w kapsułkach zawierający ekstrakt z korzenia Ashwagandhy (Withania somnifera L.).
Ashwagandha ma korzystny wpływ na budowanie odporności organizmu na czynniki stresowe.

Ekstrakt z korzenia Ashwagandhy KSM-66 to wysokiej jakości wyciąg uzyskiwany w procesie zgodnym z zasadami ‘Green chemistry’*.
Jako adaptogen wpływa korzystnie na gospodarkę energetyczną organizmu. Przyczynia się do ochrony tkanek przed uszkodzeniami -
działa jako przeciwutleniacz oraz wspiera budowanie tkanki mięśniowej. Wspomaga w utrzymaniu witalności, dobrego samopoczucia
oraz równowagi emocjonalnej a także w stanach obniżonej koncentracji, wyczerpania, zmęczenia i napięcia nerwowego. Dodatkowo
wspiera procesy uczenia, zapamiętywania oraz utrzymanie w dobrej kondycji sprawności umysłowej u osób starszych.

*Zgodnie z zasadami projektowania i przeprowadzania procesów chemicznych prowadzących do ograniczenia lub całkowitego
wyeliminowania substancji szkodliwych.

SKŁAD

Informacja żywieniowa 1 kapsułka
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Ekstrakt ashwagandy KSM-66, (Withania somnifera L.),

w tym: Witanolidy (5%) 300 mg

15 mg

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: opatentowany ekstrakt Ashwagandhy KSM-66 (Withania somnifera L.), substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna;
substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; kapsułka (składnik otoczki – żelatyna,
barwnik – E 171).

PRZEZNACZENIE

Przeznaczenie: dla osób prowadzących intensywny tryb życia, żyjących w napięciu, narażonych na stres życia codziennego, a także w
okresie obniżonej odporności oraz dla ogólnego wzmocnienia organizmu.

Uwaga: Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży, karmiących piersią lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników preparatu. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu oraz stosować leków nasennych, uspokajających
czy przeciwlękowych.

Warunki przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych
opakowaniach, chronić od wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

DAWKOWANIE

Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka w trakcie posiłku, popijając dużą ilością wody.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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