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Kenay Artemizyna Bylica roczna, 60 kapsułek
 

cena: 104,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Kenay

Wysyłka Kenay

Opis produktu
 

Bylica roczna Kenay

Bylica roczna (Artemisia annua) zwana inaczej słodkim piołunem.

Ziele Bylica roczna to roślina występująca głównie w Azji, Ameryce Południowej i w niektórych regionach Europy. Naturalnie występuje
głównie w prowincjach Chahar i Syczuan w Chinach, a ze względu na swoje właściwości uprawiana jest obecnie w wielu miejscach
świata. W Polsce jest ona rzadko spotykana, częściej w południowych regionach kraju. Wyciąg z tej rośliny zawiera związek nazywany
jest artemizyniną, który posiada wiele pozytywnych dla zdrowia właściwości i jest wykorzystywana np. w leczeniu malarii. Bylica roczna
(Artemisia annua) zawiera wiele substancji aktywnych, m.in. z grupy terpenoidów i flawonoidów.

Suplement diety oprócz wysokiej zawartość wyciągu z bylicy rocznej wzmocniony jest kwasem R-alfa liponowym.

Bylica roczna - właściwości

antyoksydacyjne,
antybiotyczne,
przeciwnowotworowe,
przeciwmalaryczne,

Bylica roczna a COVID-19

Jak wykazały badania laboratoryjne opublikowane w piśmie „Scientific Reports” związki, które zawarte są w wyciągu z bylicy rocznej
mogą zwalczać wirusa SARS-CoV-2 w tkance płucnej.

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

https://www.zdro-vita.pl


 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
W warunkach laboratoryjnych badacze dodawali ekstrakty z bylicy do zainfekowanej wirusem tkanki. Podczas badań wykorzystywano
ekstrakty z bylicy uprawianej w stanie Kentucky. Zespół naukowców z Uniwersytetu Kopenhaskiego, Instytutu Maxa Plancka w
Poczdamie i Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego w raporcie z badań opisuje, że artemizynina oraz jej pochodne (artezunat i artemeter) –
skutecznie hamowały rozwój choroby.

Skład w porcji dziennej (2 kapsułki):
Ekstrakt z liści bylicy rocznej (Artemisia Annua L) 400 mg

w tym:

artemizyny 98% 392 mg

Kwas R-alfa liponowy (ze 100 mg Bio-Enhanced® Na-RALA) 85 mg

Składniki: 
ekstrakt z liści bylicy rocznej (Artemisia Annua L) standaryzowany na zawartość artemizyny; kwas R-alfa liponowy; substancja
wypełniająca: organiczna mąka ryżowa; kapsułka: hydroksypropylometyloceluloza.

Sposób użycia:
2 razy dziennie po 1 kapsułce

Przechowywanie:
przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci

Ważne informacje:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia.
Nie zaleca się podawania dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym.

Dystrybutor w Polsce:
KENAY A. Grzegorek i Wspólnicy Sp.J.
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz

Kategoria produktu:
Suplement diety

Podmiot odpowiedzialny:
KENAY A. Grzegorek i Wspólnicy Sp.J.
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz, Polska
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