
 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

  

Olimp Gold Ashwagandha, 30 kapsułek
 

cena: 26,50 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Olimp Gold Ashwagandha w formie kapsu?ek zawieraj?cy ekstrakt z korzenia
Ashwagandhy (Withania somnifera L.).
Ekstrakt z korzenia Ashwagandhy KSM-66 to wysokiej jako?ci wyci?g uzyskiwany w procesie zgodnym z
zasadami 'Green chemistry' czyli zgodnie z zasadami projektowania i przeprowadzania procesów
chemicznych prowadz?cych do ograniczenia lub ca?kowitego wyeliminowania substancji szkodliwych. Jako
adaptogen wp?ywa korzystnie na gospodark? energetyczn? organizmu. Przyczynia si? do ochrony tkanek
przed uszkodzeniami - dzia?a jako przeciwutleniacz oraz wspiera budowanie tkanki mi??niowej.

Rola Ashwagandhy w organizmie:
- ma pozytywny wp?yw na si?y witalne, czyli ogóln? kondycj? cia?a i umys?u, 
- wykazuje dzia?anie antystresowe oraz pobudzaj?ce receptory mózgowe dzi?ki obecno?ci w korzeniu ro?liny
licznych glikowitanolidów,
- ma dzia?anie przeciwdepresyjne,
- poprawa odporno?ci organizmu,
- wzmaga aktywno?? komórek, które odpowiadaj? za niszczenie szkodliwych wirusów i bakterii przez nasz
organizm,
- wspiera procesy uczenia, zapami?tywania oraz utrzymanie w dobrej kondycji sprawno?ci umys?owej u osób
starszych.

Wskazania

Przeznaczony dla osób prowadz?cych intensywny tryb ?ycia, nara?onych na stres, a tak?e w okresie
obni?onej odporno?ci oraz dla ogólnego wzmocnienia organizmu.

Dawkowanie
Zalecana porcja: 1 kapsu?ka dziennie w trakcie posi?ku. Popi? du?? ilo?ci? wody.
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Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. 

Sk?ad
opatentowany ekstrakt Ashwagandhy KSM-66 (Withania somnifera L.), substancja wype?niaj?ca - celuloza
mikrokrystaliczna; substancje przeciwzbrylaj?ce - sole magnezowe kwasów t?uszczowych, dwutlenek krzemu;
kapsu?ka (sk?adnik otoczki – ?elatyna, barwnik – E 171).
1 kapsu?ka zawiera: ekstrakt ashwagandy KSM-66, (Withania somnifera L.) 300 mg, w tym: witanolidy (5%)
15 mg.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Olimp Ashwagandha Premium w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik
preparatu.
W okresie stosowania preparatu nie nale?y spo?ywa? alkoholu oraz stosowa? leków nasennych,
uspokajaj?cych czy przeciwl?kowych.
Nie zaleca si? stosowania u dzieci, kobiet w ci??y, karmi?cych piersi?.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 D?bica 
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