Dla kobiety: Ashwagandha - Stres, hormony, wydolno?? psycho-fizyczna.

Description

Ashwagandha - Stres, hormony, wydolno?? psycho-fizyczna.
Ashwagandha - Witania ospa?a

Jedno z najbardziej znanych zió? stosowanych w Ajurvedzie (Hinduski System Medyczny).
W Indiach okre?la si? j? mianem „STABILIZATOR NASTROJU”, który poprawia tak?e funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego. Zauwa?ono
równie?, ?e podnosi fizyczn? i psychiczn? wydolno?? organizmu zabezpieczaj?c go przed stresem. W Ajurvedzie ro?lina ta uwa?ana jest za
ziele o w?a?ciwo?ciach odm?adzaj?cych (zapewnia w?a?ciwe od?ywianie tkanek, szczególnie mi??ni i ko?ci, podtrzymuje w?a?ciwe
funkcjonowanie gruczo?ów wydzielania dokrewnego i uk?adu rozrodczego). Z powodzeniem stosowana jest równie? jako ?rodek
uspokajaj?cy, wyciszaj?cy oraz przynosz?cy zdrowy sen.

Jest szczególnie skuteczna w walce ze stresem d?ugotrwa?ym, który mo?e prowadzi? do powstawania ró?nego rodzaju dolegliwo?ci np.
nadci?nienie, nerwobóle, ogólne znu?enie i wiele innych.

W Tradycyjnej Medycynie Chi?skiej, Ashwagandha stosowana jest do wzmacniania funkcji w?troby i nerek (wg. TMC nerki os?abia
poczucie l?ku, strachu i stres, a w?troba reaguje na z?o?? i gniew, co równie? powoduje sytuacje silnie stresowe). Po za tym do
poprawy funkcjonowania mózgu, wzmacniania uk?adu nerwowego, poprawy pami?ci, sprawno?ci seksualnej, regulacji snu i systemu
hormonalnego. Ponad to wzmacnia system immunologiczny i hamuje siwienie w?osów (wspomaga nerki).

Jako, ?e zwi?ksza wydolno?? fizyczn? i psychiczn? (poprawia koordynacj? psychomotoryczn? i zmniejsza czas reakcji) jest ch?tnie
u?ywana przez sportowców.

Polska nazwa ro?liny - Witania ospa?a – Withania somnifera. Nale?y do rodziny psiankowatych – Solanaceae. Dorasta do 150 cm wys. Witania
wyst?puje w Po?udniowej Azji, po?udniowo-wschodniej cz??ci Europy oraz w Afryce (Egipt)

Suplement diety.
Produkt nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety.
Zalecana dawka: 2 kapsu?ki dziennie.
Sposób u?ycia: 1 kapsu?ka dwa razy dziennie przed posi?kiem.
Przechowywa? w suchym i ch?odnym miejscu z dala od dzieci.
Nie przekracza? zalecanej dawki dziennej.
Suplement polecany dla osób powy?ej 14 roku ?ycia.

Kraj pochodzenia: Indie
Produkt ten nie jest lekiem i nie zast?pi specjalistycznego leczenia medycznego.
W razie jakiejkolwiek choroby, dolegliwo?ci i z?ego samopoczucia nale?y uda? si? do lekarza w celu przeprowadzenia bada?,
uzyskania diagnozy i fachowego leczenia!
Uwaga: Zawsze, przed podejmowaniem jakiejkolwiek kuracji i w trakcie jej przebiegu nale?y informowa? o tym lekarza lub wykwalifikowanego
naturoterapeut?, najlepiej gdy ich wiedza i do?wiadczenie zosta?y wcze?niej zweryfikowane.!
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