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Holy Basil Plus Odporność, ekstrakt, 90 kapsułek
 

cena: 98,80 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać kapsułki

Producent sewanti

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Sewanti - Holy Basil Plus Odporność - to 90 wegetariańskich kapsułek (500 mg) ekstrakt.

Marka Sewanti to oryginalne, wieloskładnikowe receptury medycyny ajurwedyjskiej.

Najważniejsze fakty: 

Skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych
100% naturalne składniki, przebadane w akredytowanych laboratoriach
Bez żadnych wypełniaczy i dodatków
Wyprodukowano w Kanadzie
Zgodnie z naukami medycyny ajurwedyjskiej, receptura Sewanti™ Holy Basil Plus Odporność

Działanie: 

Wzmacnia odporność i wspiera system immunologiczny organizmu
Wpływa kojąco na układ nerwowy poprawiając samopoczucie
Promuje wytrzymałość, siłę, wielkość mięśni i tempo ich regeneracji
Oczyszcza organizm z toksyn
Pomaga wzmocnić układ krążenia
Wspiera układ trawienny i oddechowy

Kanadyjskie produkty z serii Sewanti Ayurvedic Series zostały opracowane we współpracy z afiliowanym szpitalem ajurwedyjskim w
Indiach. By sprostać najwyższym standardom, przeprowadzone zostały badania kliniczne oraz zewnętrzne testy laboratoryjne pod
kątem jakości botanicznej, czystości i siły działania. Celem powstania serii Sewanti Ayurvedic Series było stworzenie kompleksowej
formuły, która wspiera organizm na kilku płaszczyznach wykorzystując efekt synergii.
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Według nauk Ayurvedy, receptura Sewanti Holy Basil Plus wpływa kojąco na układ nerwowy, poprawiając samopoczucie i eliminując
niepożądane stany emocjonalne (1). Cechuje ją działanie regeneracyjne, odmładzające i oczyszczające. Dzięki wysokiemu stężeniu
antyoksydantów wspiera wzmacnianie organizmu (2). Według literatury Holy Basil posiada właściwości przeciwwirusowe (3). Receptura
Holy Basil Plus jest również źródłem naturalnej witaminy C i niezawodną pomocą w promowaniu odporności.

Synergiczna formuła z tradycyjnymi ziołami, takimi jak Ashwagandha i Kurkuma w mocnym, skutecznym ekstrakcie (22:1).

Składniki: 

(Holy Basil) 275 mg 22:1 DHE 6050 mg
(Ashwagandha) 60 mg 22:1 DHE 1320 mg
(Amla) 40 mg 22:1 DHE 880 mg
(Ceylon leadwort) 50 mg 22:1 DHE 1100 mg
(Turmeric) 25 mg 22:1 DHE 550 mg
(Indian beech) 50 mg 22:1 DHE 1100 mg

Dawkowanie: 1-2 kapsułki, 2 razy dziennie, przed posiłkiem. Nie przekraczaj zalecanej dziennej dawki. Pij codziennie wystarczającą ilość
wody.

Produkt naturalny, certyfikowany i przebadany laboratoryjnie. Zawiera tylko wyselekcjonowane ekstrakty o wysokiej standaryzacji.

Naturalne pochodzenie:

Nie zawiera sztucznych konserwantów, barwników, słodzików, kukurydzy, mleka, soi, skrobi, glutenu, drożdży, produktów zwierzęcych,
bez GMO. Kapsułka roślinna (hypromeloza i woda). Produkt zabezpieczony przed otwarciem. Wyprodukowane zgodnie ze najwyższymi
standardami produkcji (GMP) w Kanadzie.

Produkt zgłoszony w rejestrze Głównego Inspektoratu Sanitarnego nr GIS-ŻP-SD-4230-00661/KC/20

Ostrzeżenie: 

Nie stosuj jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Nie stosuj z innymi lekami lub naturalnymi produktami zdrowotnymi o właściwościach
uspokajających. Skonsultuj się z lekarzem jeśli cierpisz na kamienie żółciowe, wrzody żołądka lub nadmiar kwasu żołądkowego lub
stosujesz leki rozrzedzające krew. Nie stosuj jeśli cierpisz na niedrożność dróg żółciowych. Suplementy diety nie zastępują stosowania
zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w sposób
niedostępny dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:
Griston Mgmt Sp. z o.o.
ul. Krysiewicza 9/5 61-825, Poznań
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