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KUDZU ROOT, 500 mg, 90 kapsułek
 

cena: 45,15 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 90 kaps.

Postać kapsułki

Producent K&K Bioplus Inc.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

KUDZU ROOT (Korzeń Kudzu) firmy K&K Bioplus, to preparat wyprodukowany z jadalnej rośliny występującej w Ameryce i Azji. Korzeń
posiada dużą zawartość skrobi bogatej w związki zwane izoflawonoidami.
Stosuje się go w diecie oraz przy wspomaganiu wielu terapii. Korzeń Kudzu ma odczyn zasadowy, wspomaga trawienie, oczyszcza
organizm. Nie zawiera glutenu ani laktozy.

Suplement diety Kudzu Root

Kudzu Vine Pueraria Lobata to jadalna roślina pochodząca z Ameryki i Azji. Jej korzeń posiada dużą zawartość skrobi bogatej w związki
zwane izoflawonami. Sproszkowany korzeń Kudzu stosowany jest w diecie oraz w celu zachowania zdrowego trybu życia. Zawarte w
korzeniu izoflawony (pueraryna, daidzyna i daidzeina) mają m.in. pozytywny wpływ na proces trawienia, wspomagają oczyszczanie
organizmu, łagodzą potrzebę sięgania po alkohol, nikotynę i inne używki czy wpływa na stan emocjonalny osób uzależnionych (pobudza
produkcję serotoniny i dopaminy). Użycie sproszkowanego korzenia w postaci tabletek reguluje apetyt, pozytywnie wpływa na ciśnienie
krwi, wspomaga organizm w stresie.

Kudzu Root - Przeciwwskazania

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i karmiących.

Korzeń Kudzu - Wskazania

problemy z nałogami
brak apetytu
bezsenność
problemy trawienne
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napięcia nerwowe
nadwaga

Działanie Kudzu Root

poprawa trudności wymowy
pomaga zwalczyć nałogi
poprawa samopoczucia
większy apetyt
zwalcza bezsenność
wpływa na funkcję trawienia i fizjologię stresu
oczyszcza organizm
wspomaga odchudzanie
redukcja napięcia nerwowego

Dawkowanie

Należy spożywać od 2 do 4 kapsułek z korzenia kudzu dziennie, można otworzyć i dodać do potrawy.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji, suplement nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i
karmiących, nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Skład kapsułki Kudzu Root

1 kapsułka Kudzu Root 500 mg zawiera - ekstrakt z korzenia Kudzu 50 mg, korzeń Kudzu 450 mg. Preparat nie zawiera żadnych
środków konserwujących ani substancji dodatkowych.
Zawarte w Korzeniu jadalnej rośliny Kudzu, pueraria lobata, składniki zawierają izoflawony: puerarynę, daidzynę i daidzeinę.

Dodatkowe informacje

Pozwolenie do obrotu: GIS-HŻ-4433-G-86/ES/01
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.

Kraj pochodzenia: Kanada

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

