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NASIONA KOPRU EKSTRAKT 400 MG, 90 KAPSUŁEK
 

cena: 44,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki

Producent hanoju

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Koper włoski uprawiany w wielu rejonach świata, od lat wykorzystywany jest (w postaci ziół, przyprawy i nasion) przy produkcji leków,
alkoholu i potraw. Liście kopru są bardzo dobrym źródłem witaminy C i A, a także składników mineralnych takich jak fosfor, magnez,
miedź, potas, wapń oraz pierwiastków śladowych, takich jak molibden i mangan. Ponadto koper zawiera dość duże ilości błonnika
pokarmowego i dając uczucie sytości, stanowi idealną przekąskę dla osób dbających o prawidłową masę ciała. Nasiona kopru włoskiego
stosowane są głównie przy niestrawności. Koper zawiera anetol – olejek eteryczny, który pobudza wydzielanie soków trawiennych,
zmniejsza stan zapalny w żołądku i jelitach, a także ułatwia prawidłowe wchłanianie składników odżywczych z pożywienia. Jest
powszechnie używany do produkcji leków zobojętniających kwas solny, poprawia apetyt i zapobiega nieświeżemu oddechowi.

Koper włoski zawiera kwas asparaginowy, który likwiduje wzdęcia. Ekstrakt z kopru może być stosowany u niemowląt w celu
zmniejszenia nadmiaru gazów.
Nasiona kopru włoskiego zawierają dużo błonnika, pobudzają perystaltykę jelit, a tym samym sprzyjają prawidłowej defekacji.

Koper wykazuje właściwości dezynfekujące i antybakteryjne. Ponadto zawiera aminokwasy, takie jak histydyna, które korzystnie
wpływają na układ pokarmowy i pomagają w leczeniu biegunki spowodowanej niestrawnością.

Zawarty w koprze olejek eteryczny, będący fitoestrogenem, jest pomocny w leczeniu kolki nerkowej.

Zawarte w nasionach kopru olejki eteryczne działają wykrztuśnie i pomagają w rozwiązywaniu problemów z drogami oddechowymi.
Działają korzystnie przy kaszlu, astmie, zapaleniu oskrzeli i płuc.

Koper ma łagodne właściwości estrogenne. Stosowany podczas miesiączki pomaga złagodzić bóle menstruacyjne. Przyczynia się
również do regulacji cyklu miesiączkowego.

Koper zwiększa produkcję i wydzielanie mleka u matek karmiących piersią. Niektóre składniki kopru przenikają do mleka matki, a tym
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samym przeciwdziałają wzdęciom u dzieci.

Sposób użycia:

2 kapsułki dziennie popijając dużą ilością wody, najlepiej spożyć pół godziny przed posiłkiem.

Skład:

dwie kapsułki zawierają

800 mg ekstraktu10:1 z nasion kopru włoskiego (Foeniculum vulgare)
200mg hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka)

Czas realizacji zamówienia to 2-3 dni robocze!
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