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Link do produktu: https://www.sklep-bio-natura.pl/triphala-yango-120-kapsulek-p-158.html

Triphala Yango 120 kapsułek
Cena

56,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Yango

Opis produktu

Opis. Triphala
Triphala to połączenie trzech standaryzowanych ajurwedyjskich ziół: Emblica officinalis, Terminalia cebula oraz Terminalia
belerica, które mają działanie synergistyczne. Wpływają pozytywnie na zdrowie przewodu pokarmowego oraz wspomagają
trawienie. Dodatkowo posiadają szereg pozytywnych właściwości.

720 mg ekstraktu z Triphali w dawce dziennej
Ekonomiczne opakowanie wystarcza na 2 miesiące suplementacji
Kapsułki z celulozy roślinnej, delikatne dla żołądka, przyjazne wegetarianom i weganom

Haritaki (Terminalia chebula) znany jest pod nazwą migdałecznik chebułowiec:

Pomaga utrzymać prawidłowy tranzyt treści jelitowych
Utrzymuje układ pokarmowy wolny od pasożytów
Równoważy poziom gazów trawiennych
Utrzymuje zdrowie jamy ustnej i gardła
Poprawia odporność organizmu na stres
Pomaga ustabilizować zdrowie skóry i jej naturalną odporność
Dzięki właściwościom ściągającym pomaga utrzymać równowagę wilgoci w nosie, gardle i płucach
Pomaga utrzymać zdrowie narządów płciowych oraz libido na właściwym poziomie
Przyczynia się do zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Pomaga utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu we krwi
Wzmacnia naturalne mechanizmy obronne organizmu
Pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi. Wspiera zdrowie układu moczowego

Amla (Emblica officinalis) zwana jest również indyjskim agrestem:

Wspiera zdrowie przewodu pokarmowego. Pomaga w trawieniu oraz wspiera perystaltykę jelit
Przyczynia się do dobrego samopoczucia fizycznego

Bibhitaki (Terminalia bellerica) inaczej migdałecznik bellerica:

Wpływa na kondycję błony śluzowej układu pokarmowego
Pomaga utrzymać układ pokarmowy wolny od pasożytów
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Wpływa na zdrowie układu oddechowego
Zapewnia zdrowie układu krążenia
Reguluje metabolizm glukozy, wzmacnia energię oraz pobudza libido
Utrzymuje wątrobę we właściwej kondycji

STAWIAMY NA JAKOŚĆ!
Suplementy YANGO produkujemy zachowując najwyższe rygory kontroli jakości. Dbamy o odpowiednie stężenie substancji
czynnych i całkowite bezpieczeństwo produktów. Wierzymy, że w ten sposób możemy skutecznie pomóc Ci w osiągnięciu
zamierzonych celów.

Triphala. Skład
1 porcja
Składnik aktywny: Triphala ekstrakt - 360 mg
z czego Terminalia belerica (33,3%) - 120 mg
z czego Terminalia chebula (33,3%) - 120 mg
z czego Emblica officinalis (33,3%) - 120 mg
w tym taniny (40%) - 144 mg
2 porcje
Składnik aktywny: Triphala ekstrakt - 720 mg
z czego Terminalia belerica (33,3%) - 240 mg
z czego Terminalia chebula (33,3%) - 240 mg
z czego Emblica officinalis (33,3%) - 240 mg
w tym taniny (40%) - 288 mg
Zalecane dawkowanie: 1 kapsułka 2 razy dziennie.
Sposób użycia: Kapsułkę połknąć i popić dużą ilością wody, po posiłku.
Składniki: Ekstrakt z triphala ( w tym Terminalia belerica 33,3%, Terminalia chebula 33,3%, Emblica officinalis 33,3%)
standaryzowany na zawartość min. 40% tanin.
Informacja: Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Osoby przyjmujące leki przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub z farmaceutą. Niewskazane
dzieciom, kobietom w ciąży oraz karmiącym. Wyprodukowano w UE. Podmiot odpowiedzialny: YANGO Sp. z o.o. ul. Granitowa
3/14, 02-681 Warszawa. Masa netto: 54 g
Informacja alergiczna:
Nie zawiera skorupiaków, jaj, ryb, orzechów, soi, składników mlecznych, selera, gorczycy, sezamu.
Produkowane bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.
Produkt wolny od metali ciężkich, takich jak arsen, kadm, ołów czy rtęć.
Główny Inspektorat Sanitarny: 2020/04/21/SD/EE3010
--

LITERATURA O TRIPHALI
-OPINIE
Rekomendacja Gabinetu BioMora 13-05-2020
Prowadzimy leczenie naturalne chorób przewlekłych od 2010 roku. Bardzo często korzystamy z Triphali, która jest według nas
bardzo pomocnym preparatem. Do tej pory polecaliśmy jednak triphale z innych, zagranicznych firm, jednak teraz, kiedy firma
Yango wprowadziła do oferty swój produkt, z dumą będziemy polecać triphale od nich. Yango to nasza polska firma, którą
warto wspierać i to nie tylko z pobudek patriotycznych ale przede wszystkim z uwagi na doskonałą jakość ich wyrobów. Często
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korzystamy z preparatów firmy Yango i uzyskujemy dzięki nim bardzo dobre efekty. Mamy nadzieje, że podobnie będzie w
przypadku Triphali. Triphala jest skuteczna przy problemach układu pokarmowego takich jak
-

zaparcia,
uporczywe biegunki,
wzdęcia,
zgaga,
nadęty brzuch,
mdłości,
niestrawność,
IBS czyli zespół jelita drażliwego,
uchyłkowatość jelita grubego,
wrzodziejące zapalenie jelita grubego
oraz zaburzenia pracy wątroby.

Ma działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Wspomaga regenerację uszkodzeń błony śluzowej przy
stanach zapalnych oraz infekcjach.
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