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Olimp Zen-Szen Vita Complex, kaps., 30 szt
 

cena: 18,63 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Suplement diety zawiera odpowiednio dobraną kompozycję biologicznie aktywnych składników żeń-szenia zwanych ginzenozydami
uzupełnioną kompleksem 12 witamin. Korzeń żeń-szenia to jeden z najlepiej poznanych surowców roślinnych, który już od tysięcy lat
stosowany jest jako panaceum na wiele rodzajów schorzeń. Dotychczasowe badania podkreślają jego szczególną rolę w łagodzeniu
stanów wyczerpania nerwowego i fizycznego oraz leczeniu zaburzeń sfery seksualnej.

Substancje czynne tej wyjątkowej rośliny działają bowiem dwukierunkowo z jednej strony zwiększają odporność na stres, z drugiej
łagodzą jego niekorzystne objawy. Za ten szczególny efekt odpowiadają ginzenozydy, które regulują poziom acetylocholiny ważnego
neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym. Sprzyja to dodatkowo poprawie pamięci i zdolności uczenia się. Jednocześnie
Ginzenozydy zapobiegają innym niebezpiecznym skutkom stresu, jak zaburzenia pracy jelit oraz wrzody żołądka i dwunastnicy.

Zastosowanie:
Suplement diety zalecany jest szczególnie w stanach przesilenia fizycznego i psychicznego, a także w okresie pogorszenia dyspozycji
seksualnej. Wiele badań wskazuje na pozytywne działanie wyciągu żeń-szenia w regulacji poziomu cholesterolu, wspomaganiu terapii
cukrzycy, zmianach chorobowych wątroby oraz poprawie odporności organizmu.

Przyjmowanie:
1 kapsułka raz dziennie lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Składniki:
Ekstrakt z żeńszenia amerykańskiego (Panax quinquefolium extract), ekstrakt z żeńszenia koreańskiego (Korean Panax Ginseng extract),
witaminy (kwas L-askorbinowy - wit.C, octan dl-tokoferylu -wit.E, nikotynamid - niacyna, D-biotyna, octan retinylu - wit.A, D-pantotenian
wapnia - kwas pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny - wit.B6, cholekalcyferol - wit.D, kwas pteroilomonoglutaminowy -
folian,monoazotan tiaminy - wit.B1, ryboflawina - wit.B2, cyjanokobalamina - wit.B12), ekstrakt pieprzu czarnego,celuloza
mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, stearynian magnezu - substancja przeciwzbrylająca, żelatyna - otoczka kapsułki.

Producent:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
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