
 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
 

Miralo, kapsułki, 20 szt.
 

Cena: 18,52 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Ashwaganda

Opis produktu
 

Skład Miralo, kapsułki, 20 szt.

ekstrakt z ashwagandhy (Withania somnifera) standaryzowany na min. 7% witanolidów; substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna; otoczka kapsułki roślinnej: hydroksypropylometyloceluloza; ekstrakt ze znamion słupka szafranu (Crocus sativus)
standaryzowany na min. 12% safromotivines, 3% krocyny i 2% safranalu; substancje glazurujące: dwutlenek krzemu, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych. Może zawierać ryby i ich produkty pochodne.

Działanie Miralo, kapsułki, 20 szt.

Suplement diety Miralo zawiera w pełni naturalne, wysokoskoncentrowane i standaryzowane ekstrakty roślinne z szafranu i
ashwagandhy. Ekstrakt z szafranu pomaga utrzymać dobry nastrój. Jest on pozyskiwany ze znamion pręcików kwiatowych, o
najwyższej zawartości substancji aktywnych. Potrójna standaryzacja na zawartość krocyny, safranalu i safromotivines gwarantuje
powtarzalność efektów stosowania ekstraktu z szafranu. Wykorzystanie mikroenkapsulacji chroni cenne substancje i zapewnia
stabilność ekstraktu w trakcie przechowywania. Zastosowany w MIRALO ekstrakt z ashwagandhy standaryzowany jest na zawartość
witanolidów. Dzięki wysokiej i powtarzalnej zawartości substancji aktywnych podnosi on odporność na stres i pomaga zachować
równowagę umysłu. Skuteczność ekstraktów zastosowanych w MIRALO potwierdzają badania kliniczne.

Wskazania Miralo, kapsułki, 20 szt.

Suplement diety Miralo przeznaczony jest dla osób dorosłych, które narażone są na działanie stresu. Produkt może być przyjmowany w
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ciągu dnia, przez osoby podejmujące aktywność zarówno fizyczną jak i intelektualną, ponieważ jego stosowanie nie powoduje senności.

Dawkowanie Miralo, kapsułki, 20 szt.

Suplement diety Miralo dzięki wysokiej koncentracji naturalnych ekstraktów roślinnych należy stosować raz dziennie, po jednej kapsułce.

Przeciwwskazania Miralo, kapsułki, 20 szt.

Dadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące oraz osoby przyjmujące środki uspokajające
stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Ze względu na zawartość ashwagandhy produkt może nasilać działanie
alkoholu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej
organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.
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