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Padma Basic x100 kapsułek
 

Cena: 114,77 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Tymofarm

Postać kapsułki

Substancja
czynna

aegle sepia, babka lancetowata, costus,
czerwone drewno sandałowe, goździk,
hedychia, kamfora, kardamon, korzennik,
lukrecja, mech islandzki, migdałecznik,
miodla indyjska, nagietek, orlik, pięciornik,
rdest, sałata, siarczan wapnia, sida cordifolia,
waleriana

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 4 roku życia

Opis produktu
 

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
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.

SPRZYMIERZENIEC UKŁADU KRĄŻENIA

PADMA BASIC - preparat wspomagający odporność jest również sprzymierzeńcem układu krążenia , ponieważ ważnym elementem
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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.

Przyroda oferuje nam bogactwo składników odżywczych i innych substancji organicznych potrzebnych do zachowania zdrowia.
Substancje te nie są wytwarzane w ludzkich i zwierzęcych organizmach, a w roślinach występują w niespotykanej obfitości.

PADMA BASIC to specjalna mieszanka ziół, w której skład wchodzi odpowiednio dobrany zestaw takich właśnie substancji biologicznie
czynnych (RÓŻNORODNOŚĆ). Występują one na ogół w bardzo małych ilościach, i są dobrane celowo tak, aby ich działanie uzupełniało i
wzmacniało się wzajemnie (SYNERGIA).

Różnorodność aktywnych składników i ich synergiczne działanie powoduje, że PADMA BASIC ma korzystny wpływ na wiele
fizjologicznych, odżywczych i ochronnych funkcji organizmu.

Roślinne substancje czynne w PADMA BASIC to głównie:

flawonoidy, garbniki i olejki eteryczne. Ponad to w preparacie znajdują się polisacharydy, saponiny, mikro i makroelementy, witaminy,
aminokwasy i glikoproteiny.

Flawonoidy - wspierają funkcje odpornościowe: mają właściwości immunomodulujące, antyoksydacyjne, przeciwzapalne,
przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Korzystnie wpływają na krążenie: poprawiają mikrokrążenie, uszczelniają i wzmacniają
ściany naczyń krwionośnych, hamują zlepianie krwinek, tak więc mają właściwości przeciwmiażdżycowe.
Garbniki - mają właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne, łagodzące podrażnienia.
Olejki eteryczne - mają właściwości antyoksydacyjne, oczyszczające, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne. Wspierają odporność
organizmu, chronią ściany naczyń krwionośnych.

Unikalną cechą PADMA BASIC jest to, że w jej skład wchodzi 20 różnych składników ziołowych (RÓŻNORODNOŚĆ). Wszystkie składniki
występują w bardzo małych ilościach i dobrane są celowo tak, aby ich właściwości uzupełniały i wzmacniały się wzajemnie (SYNERGIA).

korzeń 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
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procesów i mechanizmów zachodzących w organizmie.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:

Dzieci 4 do 6 lat:

2 kapsułki dziennie

Dzieci 6 do 10 lat:

3 kapsułki dziennie

Dzieci powyżej 10 lat i dorośli:

4 kapsułki dziennie

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.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Tymofarm Sp z o.o. Sp. K
ul. Willowa 8/10 m 29
00-790 Warszawa
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