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PADMA BASIC KAPS. 100 KAPS.
 

Cena: 109,93 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 100 kaps.

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT TYMOFARM P.R.P

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
W jej skład wchodzi odpowiednio dobrany zestaw substancji biologicznie czynnych (RÓŻNORODNOŚĆ). Występują one na ogół w
bardzo małych ilościach, i są dobrane celowo tak, aby ich działanie uzupełniało i wzmacniało się wzajemnie (SYNERGIA). Różnorodność
aktywnych składników i ich synergiczne działanie powoduje, że PADMA BASIC ma korzystny wpływ na wiele fizjologicznych,
odżywczych i ochronnych funkcji organizmu. Roślinne substancje czynne w PADMA BASIC to głównie: flawonoidy, garbniki i olejki
eteryczne. Ponad to w preparacie znajdują się polisacharydy, saponiny, mikro i makroelementy, witaminy, aminokwasy i glikoproteiny.
Flawonoidy - wspierają funkcje odpornościowe: mają właściwości immunomodulujące, antyoksydacyjne, przeciwzapalne,
przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Korzystnie wpływają na krążenie: poprawiają mikrokrążenie, uszczelniają i wzmacniają ściany
naczyń krwionośnych, hamują zlepianie krwinek, tak więc mają właściwości przeciwmiażdżycowe. Garbniki - mają właściwości
antyoksydacyjne, przeciwzapalne, łagodzące podrażnienia. Olejki eteryczne - mają właściwości antyoksydacyjne, oczyszczające,
przeciwbakteryjne, przeciwzapalne. Wspierają odporność organizmu, chronią ściany naczyń krwionośnych.
2 do 4 kapsułek dziennie, najlepiej przed posiłkiem. W razie trudności z połykaniem kapsułkę można otworzyć a zawartość wymieszać z
wodą, sokiem lub musem owocowym. Polecane jest systematyczne przyjmowanie PADMA BASIC najlepiej codziennie, przez okres nie
krótszy niż 2 miesiące. Przy dalszym stosowaniu porcję dzienną można zmniejszyć o połowę.

Skład
W jej skład wchodzi 20 różnych składników ziołowych (RÓŻNORODNOŚĆ). Wszystkie składniki występują w bardzo małych ilościach i
dobrane są celowo tak, aby ich właściwości uzupełniały i wzmacniały się wzajemnie (SYNERGIA). • korzeń costusa (Costi amari rad.) •
mech islandzki (Lichen islandicus) • owoc miodli indyjskiej (Meliae tousend fruct.) • owoc kardamonu (Cardamoni fruct.) • owoc
migdałecznika (Myrobalani fruct.) • czerwone drewno sandałowe (Santali rubr. Lign.) • owoc korzennika (Amomi fruct.) • owoc aegle
sepia (Aegle sepiar fruct.) • siarczan wapnia (Calcii sulfas) • ziele orlika (Aquilegiae vulgaris herba) • korzeń lukrecji (Liquiritiae rad.) • ziele
babki (Plantaginis lanc. Herba) • ziele rdestu (Polygoni avicularis herba) • ziele pięciornika (Potentillae aureae herba) • kwiat goździka
(Caryophylli flos.) • kłącze hedychii (Hedychii spic. Rhiz.) • ziele sida cordifolia (Sidae cordifoliae herba) • korzeń waleriany (Valerianae
rad.) • liść sałaty (Lactucae sativae fol.) • kwiat nagietka (Calendulae flos.) • kamfora naturalna (Camphora naturalis)
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