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Ostropest Plamisty Swanson Milk
Thistle 100 kap.
Cena

21,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

087614019666

Kod producenta

087614019666

Kod EAN

087614019666

Opis produktu

MILK THISTLE

Ostropest plamisty suplement diety - 500mg / 100 kapsułek

Regeneruje i wzmacnia wątrobę
Silne działanie odtruwające
Pomaga w lekkich zaburzeniach trawienia i problemach z wydzielaniem żółci
Reguluje czynności trawienne
Zmniejsza syntezę cholesterolu
Działa antyoksydacyjnie
Ostropest plamisty był stosowany już w starożytnej Grecji i Rzymie. Do tej pory na świecie przeprowadzono setki badań
naukowych potwierdzających skuteczność tego zioła, szczególnie w leczeniu schorzeń wątroby.
Ostropest plamisty jest jednym z najlepiej przebadanych ziół stosowanych współcześnie. Swą skuteczność w chronieniu
wątroby zawdzięcza sylimarynie, kompleksowi flawonolignanów, pozyskiwanemu z jego łupin nasiennych.
Ostropest plamisty wzmacnia wątrobę, zapobiegając nadmiernej utracie przez organizm glutationu, związku podobnego do
aminokwasu, który odgrywa ważna rolę w odtruwaniu organizmu.
Badania wykazały, że może on zwiększać stężenie glutationu nawet o 35%.
Zioło skutecznie chroni wątrobę przed jednoczesnym dopływem zbyt wielu szkodliwych substancji. Jest też silnym
przeciwutleniaczem, mocniejszym niż witaminy C i E, przeciwdziała więc uszkodzeniom komórek przez wolne rodniki.
Nasiona ostropestu działają odtruwająco, oczyszczająco i regenerująco na miąższ wątroby i częściowo na miąższ nerek,
zwiększają wydzielanie soku żołądkowego i poprawiają apetyt.
UWAGA! Zapis "1000 mg" na nowej etykiecie tego produktu odnosi się do zalecanej dziennej dawki tego suplementu. W
jednej kapsułce znajduje się 500 mg ostropestu.
Wartość odżywcza

/

1 kapsułka

Ostropest plamisty (Silybum marianum) (nasiona) / 500mg
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SKŁADNIKI: Ostropest plamisty, otoczka kapsułki: żelatyna, mąka ryżowa, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu.
SPOSÓB UŻYCIA: Jedna kapsułka dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być
stosowany jako substytut prawidłowo zróżnicowanej diety.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Produkt nie
wskazany dla kobiet w ciąży i karmiących
OPAKOWANIE: 100 kapsułek
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