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SWANSON Triple Mushroom Stand.cplx. kaps.
 

Cena: 53,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać kaps.

Producent PRO SPORT S.C.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

SUPLEMENT DIETY
Triple Mushroom Complex zawiera ekstrakty z trzech grzybków: Maitake, Reishi oraz Shiitake standaryzowanych na zawartość
polisacharydów którym przypisuje się działanie immunostymulujące, przeciwnowotworowe, hipoglikemiczne i antyoksydacyjne, dzięki
czemu produkt będzie odpowiedni dla osób które potrzebują wzmocnienia systemu immunologicznego.

Maitake jest silnym immunomodulatorem, stosowanym w profilaktyce nowotworowej; pomaga również ograniczyć skutki uboczne
chemio- i radioterapii (nudności, wymioty, zawroty głowy, wypadanie włosów i bóle). Polisacharydy w nim zawarte podwyższają
tolerancję glukozy bez działania na ilość wydzielanej insuliny i obniżają poziom cukru we krwi. Maitake może również obniżać ciśnienia
krwi oraz poziomu cholesterolu całkowitego i wspierać utratę wagi.

Reishi swoje właściwości zawdzięcza wysokiej zawartości polisacharydów (beta-glukanów) oraz ergosterolu, triterpenoidów,
nukleozydów, steroli i alkaloidów. Beta-glukany mogą być pomocne w obniżaniu wysokiego poziomu cholesterolu i trójglicerydów. Reishi
może również skutecznie niwelować szkodliwe skutki stresu, wpływać na poprawę zdrowia i dobre samopoczucie oraz zwiększać
sprawność fizyczną

Najważniejszą grupą związków w grzybie shiitake są polisacharydy (gł. lentinan) wykazujące silną aktywność biologiczną.Lentinan to
beta-glukan o działaniu przeciwnowotworowym i modulujący odpowiedź immunologiczną organizmu - m.in. wpływa na makrofagi,
których głównym zadaniem jest funkcja obronna organizmu oraz na komórki NK odpowiedzialne za niszczenie komórek zakażonych
wirusami, czy też komórek nowotworowych.

Shiitake zawiera także inne frakcje polisacharydowe które działają antyoksydacyjne, przeciwgrzybiczo, przeciwbakteryjnie oraz mogą
być pomocne w obniżaniu wysokiego poziomu cholesterolu.

Składniki: Maitake, Reishi, Shiitake, otoczka kapsułki:
żelatyna, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, substancja wiążąca:kwasy tłuszczowe, substancje przeciwzbrylające:
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sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu.

Dawkowanie: Jedną kapsułkę 1-2 razy dziennie.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo zróżnicowanej diety.

Przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przeciwwskazania: Produkt niewskazany dla kobiet w ciąży i karmiących.
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