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Ashwagandha, kapsułki, 60 szt ActivLab Pharma
 

Cena: 28,59 zł

Opis słownikowy

Marka Activlab

Postać kapsułki

Producent Regis

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Ashwaganda

Opis produktu
 

Opis Ashwagandha, kapsułki, 60 szt ActivLab Pharma

Wskazania:

Dla osób narażonych na stres.
Dla studentów szczególnie podczas sesji.
Preparat polecany w okresach jesienno- zimowych.

Właściwości:

Aswagandha inaczej Witania ospała (Withania somnifera (L.) Dunal) znana również pod nazwą Indian ginseng (indyjski żeń-
szeń), Winter cherry, Samm al Ferakh, Kanaje Hindi, to roślina należąca do rodziny psiankowatych- Solanacea. Kraj
pochodzenia tej niezwykłej rośliny to głownie Indie, Pakistan, Sri Lanca, Afganistan, Bangladesz. Występuje również w
południowo-wschodniej części Europy oraz w Afryce. Aswagandha jest krzewem, którego surowcem leczniczym jest
przede wszystkim korzeń oraz owoc.

Najnowsze badania określają Aswagandha jako roślinę o właściwościach adaptogennych (adaptogeny) dzięki zawartości
substancji o działaniu farmakologicznym.

Związki występujące w tej roślinie, określane są przez naukowców jako witanolidy. Są to substancje aktywne
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farmakologicznie o strukturze związku nazwanego witaferyna, który z kolei ma charakter laktonu. Udowodniono, że
witanolidy zawarte w tej roślinie mają właściwości przeciwbakteryjne oraz antynowotworowe. Dodatkowo charakteryzuje
się działaniem antymitotycznym, hamującym podział komórek na drodze mitozy oraz obniżającym ciśnienie wewnętrzne
krwi.

Substancjami adaptogennymi występującymi w korzeniu tej rośliny są związki z grupy glikowitanolidów – witanozydy i
sitoindozydy. Mają one działanie silnie antyoksydacyjne i odtruwające. Właśnie dzięki glikowitanolidom, Aswagandha ma
działanie przeciwstresowe oraz antydepresyjne. Związki te również wpływają na procesy zapamiętywania oraz kojarzenia,
chronią przed stresem, wrzodami żołądka, jak również chorobą Alzheimera.

Aswagandha ma szerokie spektrum działania:

poprawia funkcjonowanie układu immunologicznego – wzmacnia system odpornościowy;
wspomaga układ nerwowy – właściwości uspakajające i wyciszające;
wykazuje właściwości odmładzające – spowalnia procesy starzenia się, przeciwdziała siwieniu włosów;
zwiększa wydolność fizyczną – poprawia koordynacje psychomotoryczną i zmienia czas reakcji;
reguluje układ hormonalny – pobudza czynności tarczycy
oddziałuje na układ krwionośny – wzmacnia układ krążenia, pomaga zwalczać anemię;
wzmacnia tkankę mięśniową – poprawia napięcie mięśni oraz redukuje stany zapalne;
poprawia funkcjonowanie układu oddechowego – wspomaga leczenie astmy i alergii;
wspomaga ustępowanie obrzęków.
Aswagandha Activlab jest wysokiej jakości preparatem, który pomoże Ci poprawić swoją witalność, wzmocnić układ
odpornościowy jak również koncentrację. Produkt ten szczególnie zalecany jest w okresach stresu, zmęczenia oraz
problemów z koncentracją. Produkt może być stosowany długotrwale.

Zalecane dzienne spożycie:

1 kapsułka, przed snem.

Składniki:

ekstrakt z korzenia Ashwagandhy (Withania somnifera) 7% witanolidów, otoczka (żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu),
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych.
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