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Padma BASIC *100 kaps.
 

Cena: 120,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 kaps.

Postać kaps.

Producent TYMOFARM P.R.P

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Padma BASIC 
Opakowanie: 100 kaspsułek 
Sposób użycia: Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 2 do 4 kapsułek dziennie, najlepiej przed posiłkiem.

W razie trudności z połykaniem kapsułkę można otworzyć a zawartość wymieszać z wodą, sokiem lub musem owocowym. 

Polecane jest systematyczne przyjmowanie PADMA BASIC najlepiej codziennie, przez okres nie krótszy niż 2 miesiące. Przy dalszym
stosowaniu porcję dzienną można zmniejszyć o połowę.  

Skład: orzeń costusa (Costi amari rad.), mech islandzki (Lichen islandicus), owoc miodli indyjskiej (Meliae tousend fruct.), owoc
kardamonu (Cardamoni fruct.), owoc migdałecznika (Myrobalani fruct.), czerwone drewno sandałowe (Santali rubr. Lign.), owoc
korzennika (Amomi fruct.), owoc aegle sepia (Aegle sepiar fruct.), siarczan wapnia (Calcii sulfas), ziele orlika (Aquilegiae vulgaris herba),
korzeń lukrecji (Liquiritiae rad.), ziele babki (Plantaginis lanc. Herba), ziele rdestu (Polygoni avicularis herba), ziele pięciornika (Potentillae
aureae herba), kwiat goździka (Caryophylli flos.), kłącze hedychii (Hedychii spic. Rhiz.), ziele sida cordifolia (Sidae cordifoliae herba),
korzeń waleriany (Valerianae rad.), liść sałaty (Lactucae sativae fol.), kwiat nagietka (Calendulae flos.), kamfora naturalna (Camphora
naturalis).
Roślinne substancje biologicznie czynne zawarte w PADMA BASIC można ująć w grupy funkcyjne, są to głównie: flawonoidy, garbniki i
olejki eteryczne. Ponad to w preparacie znajdują się polisacharydy, saponiny, mikro i makroelementy, witaminy, aminokwasy i
glikoproteiny. 

Różnorodność aktywnych składników i ich synergistyczne działanie powoduje, że PADMA BASIC ma korzystny wpływ na wiele różnych
procesów i mechanizmów zachodzących w organizmie.

Wskazania: PADMA BASIC to unikalna kompozycja ziół, która wspomaga naturalną odporność organizmu. Wspiera też układ krążenia i
sprawność naczyń. 

PADMA BASIC przeznaczona jest dla osób, które chcą wzmocnić siły obronne organizmu, szczególnie gdy:
- często zapadają na infekcje,
- często zażywają antybiotyki,
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- są w okresie rekonwalescencji,
- w okresach częstych przeziębień,
- w osłabieniu organizmu z innych przyczyn (stres, wysiłek psychiczny lub fizyczny, nauka, praca),
- przebywają z wieloma osobami w jednym pomieszczeniu (zwiększona ekspozycja na bakterie i wirusy).

PADMA BASIC wzmacnia i równocześnie reguluje cały układ odpornościowy, działa w zależności od potrzeb organizmu tzn. wspiera gdy
jest osłabiony a wycisza przy nadmiernej aktywności. 

Regularne stosowanie PADMY BASIC sprawia, że układ odpornościowy staje się na tyle sprawny, że sam potrafi poradzić sobie z
infekcją. Stopniowo zmniejsza się częstość przeziębień i łagodzi ich przebieg.

PADMA BASIC - preparat wspomagający odporność jest również sprzymierzeńcem układu krążenia , ponieważ ważnym elementem
powstawania chorób naczyń, w tym miażdżycy, jest właśnie obniżona odporność.

PADMA BASIC przeznaczona jest dla osób, które chcą wzmocnić układ krążenia i sprawność naczyń, szczególnie gdy: czują mrowienie i
drętwienie rąk i nóg, marzną im stopy i dłonie, jeśli męczą się w czasie chodzenia, jeśli muszą się zatrzymywać, aby odpocząć, ciężko
pracują, żyją w stresie, palą papierosy.  
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci
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