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ŻEŃ- SZEŃ 300 MG + GINKGO BILOBA 200 MG, 60
KAPSUŁEK
 

cena: 86,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki

Producent hanoju

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Żeń- szeń uznaje się za środek wzmacniający odporność psychiczną i fizyczną, który może być z powodzeniem stosowany w celu
zwiększenia witalności i ogólnej wydolności organizmu oraz pobudzania procesów myślowych. Ma również korzystny wpływ na
potencję i płodność, stosowany bywa również w kosmetyce.

Surowcem stosowanym w produktach leczniczych jest korzeń żeń-szenia, a używa się w tym celu zarówno świeżych, jak i wysuszonych
korzeni. Za bardziej wartościowy uznaje się surowiec uzyskany z roślin rosnących dziko niż uprawianych.

Dobroczynne właściwości żeń-szenia związane są przede wszystkim z obecnością ginsenozydów- związków z grupy saponin
triterpenowych. Zwiększają one utlenienie hemoglobiny, dzięki czemu do narządów wewnętrznych dociera więcej tlenu, a w wyniku tego
zwiększa się zdolność organizmu do fizycznego i psychicznego wysiłku. Uważa się, że ginsenozydy zapobiegają też powstawaniu
zakrzepów, obniżają poziom cholesterolu, regulują stężenie glukozy we krwi i zwiększają odporność na infekcje.

Na podstawie badań klinicznych korzeniowi przypisuje się też działanie antystresowe, antyoksydacyjne oraz regulujące ciśnienie krwi.

Ginkgo Biloba jest stosowany w medycynie naturalnej od tysięcy lat. Stanowi jedną z najpopularniejszych roślin leczniczych.
Stosowanie Ginkgo Biloba jest częścią tradycyjnej medycyny chińskiej.

Właściwości lecznicze odnoszą się przede wszystkim do ekstraktu z liści gingko biloba, bogatych w dwa rodzaje składników aktywnych:
flawonoidów i terpenoidów. Żaden ze składników aktywnych ekstraktu z liści Ginkgo Biloba samodzielnie nie wykazuje tak intensywnego
działania jak w połączeniu z pozostałymi substancjami zawartymi w Ginkgo Biloba.

Wskazania:
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poprawia krążenie krwi,

zapobiega agregacji płytek,

rozszerza naczynia krwionośne i poprawia ich elastyczność,

ma działanie antyoksydacyjne oraz chroni komórki mózgowe,

poprawia dopływ tlenu do mózgu oraz wpływa na pobór glukozy do komórek mózgowych oraz innych tkanek,

zwiększa zapas energetyczny komórek,

usprawnia pamięć i koncentrację,

zmniejsza szumy w uszach i zawroty głowy,

flawonoidy zawarte w Ginkgo Biloba mogą okazać się pomocne w leczeniu i zapobieganiu uszkodzeniom siatkówki o podłożu
nie zapalnym, lecz naczyniowym, związanym z zaburzeniem dostawy krwi do tkanek oka,

łagodzi ból podczas chodzenia,

łagodzi uczucie zimnych stóp i dłoni,

łagodzi uczucie drętwienia i mrowienia kończyn.

Naukowcy prowadzący badania nad wpływem miłorzębu na ludzki mózg i cały organizm są zgodni, że w czasach wydłużenia długości
życia stosowanie miłorzębu od 40-go roku życia pozwoli na zachowanie znacznie lepszej kondycji układu krążenia i mózgu w okresie
starości.

Czas realizacji zamówienia to 2-3 dni robocze!
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