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ETAS, ekstrakt roślinny, 60 kapsułek
 

cena: 159,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać kapsułki

Producent Amino Up Co., Ltd., Japonia

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie na poprawę nastroju

Opis produktu
 

O preparacie:

ETAS® - roślinny ekstrakt o zastrzeżonym procesie produkcji, wytwarzany z końcowej, dolnej części szparaga (Asparagus officinalis)
posiadającym właściwości redukujące stres i poprawiające sen.

Mechanizm działania:

ETAS® jest pierwszym na świecie wyciągiem którego mechanizm działania polega na wyzwoleniu uwalniania białka szoku cieplnego
HSP70 (Heat Shock Protein 70 – białko szoku cieplnego 70), produkowanego zwykle przez organizm w odpowiedzi na ekspozycje na
nadmierne ciepło.

Efekt ten jest podobny do efektów kąpieli w gorących źródłach czy saunie, których działanie opóźnia procesy starzenia i łagodzi stres.

Stwierdzone i potwierdzone działanie ETAS® w badaniach naukowych:

Poprawia długość snu oraz jego jakość
Pomaga redukować niekorzystny wpływ stresu na organizm
Wspiera funkcje poznawcze - poprawia pamięć oraz nastrój
Wspomaga rozwój neuronów
Białka szoku termicznego (HSP) utrzymują prawidłową codzienną homeostazę komórek, chroniąc ich białka przed
uszkodzeniem oraz przywracają ich prawidłową funkcję. Ekspresja HSP indukowana jest w celu ochrony komórek przed
czynnikami stresogennymi. Jednak odpowiedź HSP na czynniki stresogenne, maleje wraz z wiekiem.

Bezpieczeństwo stosowania:
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ETAS® I W zakresie bezpieczeństwa produktu przeprowadzono 90-dniowe badanie toksykologiczne, które nie wykazało znacznych
zdarzeń niepożądanych oraz potwierdziło jego bezpieczeństwo.

Składniki:

Sproszkowany ekstrakt z łodyg Szparaga (Asparagus Officinalis), Dekstryna, Hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsułki), Sole
wapniowe kwasów tłuszczowych (emulgator), celuloza mikrokrystaliczna (substancja przeciwzbrylająca)

Opakowanie:

60 kapsułek

Stosowanie:

3 x 1 kapsułka dziennie

Przy regularnym stosowaniu jedno opakowanie wystarcza na 20 dni. W tym czasie poprawia się jakość snu, nastrój oraz zmniejszają
się stany depresyjne czy zmęczenie.

Producent:

Amino Up Co., Ltd., Japonia

Podmiot odpowiedzialny:

Kogen Sp z o.o., Polska
ul. Dekabrystów 82
42-200 Częstochowa

Dodatkowe informacje:

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej
porcji.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacja alergiczna:

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Profil producenta Amino Up: 

Jesteśmy firmą, która stara się tworzyć produkty, które dzięki sile natury wywołują uśmiech na świecie i pomagają ludziom prowadzić
szczęśliwe, zdrowe życie.

Amino Up pochodzi z aminopuryny, cytokiny, która stymuluje wzrost roślin. Pierwszy opracowany przez nas produkt, Super Amino Up,
jest regulatorem wzrostu roślin, a nasza nazwa pochodzi od obu.

Nasza misja: wywołać uśmiech na świecie dzięki sile natury.

Amino Up jest zobowiązana do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

