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ZŁOCIEŃ MARUNA 60 KAPSUŁEK
 

cena: 26,70 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent alter medica

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Naturalna ochrona przed migreną.

Złocień Maruna, z ang. Feverfew to preparat skomponowany z ekstraktu ze Złocienia Maruna, witaminy B2 i B5. Dominującym
składnikiem tego produktu jest roślina o nazwie Złocień Maruna, która pomaga zmniejszyć dolegliwości migrenowe i ograniczyć ich
występowanie. Związki znajdujące się w ekstrakcie ze Złocienia Maruna wykazują także cechy przeciwgorączkowe. Preparat został
dodatkowo wzbogacony witaminą B2 i B5, które wspierają oddziaływanie substancji czynnych otrzymanych z ekstraktu Złocienia
Maruna. Witamina B2 zawarta w produkcie wspomaga prawidłowe działanie układu nerwowego. Wspomaga również ochronę komórek
przed stresem oksydacyjnym. Z kolei witamina B5 wspomaga utrzymanie sprawności umysłowej na odpowiednim poziomie.

Liść Złocienia Maruna jest pozyskiwany jako surowiec zielarski. Posiada charakterystyczny korzenny zapach. W liściach Złocienia
Maruna wykryto związek o nazwie "partenolid", który decyduje o aktywności biologicznej ekstraktu. Od lat Złocień Maruna wykorzystuje
się jako roślinę, która pomaga zniwelować dolegliwości rożnego pochodzenia np. migrenowe, menstruacyjne, artretyczne, reumatyczne,
a także dolegliwości żołądkowo - jelitowe.

Już w starożytnej Grecji znano i stosowano Złocień Maruna jako skuteczny środek przeciwgorączkowy.

Ziele Złocienia Maruna zawiera wiele związków aktywnych biologicznie między innymi "partenolid" główny składnik rośliny oraz
flawonoidy i olejki eteryczne.

Złocień Maruna wykazuje działanie:

profilaktyczne w zapobieganiu dolegliwości migrenowych
antyalergiczne poprzez hamowanie uwalniania histaminy,
antybakteryjne i przeciwgrzybicze,

Jak wynika z badań, betaglukan, który znajduje się w grzybach reishi, wzmacnia układ odpornościowy przez zwiększenie ilości
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makrofagów i limfocytów T. Dlatego można je przyjmować w stanach obniżonej odporności organizmu – przekonuje japoński profesor
Takashi Mizuno z Shizuoka University. Z kolei dr Andrew Weil z Arizona Center for Integrative Medicine dodaje, że mogą być one
specyfikiem na syndrom chronicznego zmęczenia.

Natomiast specjaliści z University of Maryland Medical Center twierdzą, że grzyby reishi wzmacniają odpowiedź układu
immunologicznego, który jest osłabiony w trakcie chemioterapii.

Skład:

Kwas pantotenowy (witamina B5); ekstrakt z liścia Złocienia Maruny (Tanacetum Parthenium) standaryzowany na zawartość
partenolidu; ryboflawina (witamina B2); celuloza (substancja wypełniająca); stearynian magnezu, dwutlenek krzemu (substancje
przeciwzbrylające); żelatyna (otoczka kapsułki).

Stosowanie:

Należy spożywać 1 kapsułkę dziennie.
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