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Ashwagandha
Przeżyj przebudzenie!

Dążenie do odkrycia swojego
NAJLEPSZEGO JA
jest wartościowym, trwającym całe życie
dążeniem... i w dużej mierze opiera się na zdrowiu.
Rozwiń zrównoważone podejście do ciągłej
jasności umysłu i zdrowia.

Mieszanka ziołowa Ashwagandha wykorzystuje
naturalne, adaptogenne składniki roślinne,
które, jak wykazano naukowo, pomagają
poprawić funkcjonowanie centralnego układu
nerwowego, na który nieustannie wpływają
stresory emocjonalne i środowiskowe.
Adaptogeny i związane z nimi korzyści wiążą się z
osią podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA).
Razem te trzy składniki pomagają organizmowi
wspierać zdrowe połączenie umysł-ciało.
Ashwagandha (Withania somnifera)
to wiele wspaniałych korzyści!
• Jest tradycyjnie stosowana w celu wspierania
zdrowia psychicznego i poprawy pamięci
• Promuje dobre samopoczucie
• Wspomaga wydolność ﬁzyczną i wytrzymałość
• Pomaga wzmocnić połączenie umysł-ciało

SKŁADNIKI
Wyciąg z korzenia Ashwagandha (Withania somnifera), wyciąg
z liści bakopy (Bacopa Monniera), wyciąg z korzenia różeńca
(Rhodiola rosea), substancja wypełniająca (celuloza),
koncentrat ryżowy, sproszkowane owoce cytryńca chińskiego
(Schisandra chinensis), wyciąg z owoców pieprzu czarnego
(Piper nigrum), kapsułka roślinna [substancja wiążąca
(hypromeloza), woda].

Ekstrakt z korzenia Ashwagandhy
(10 mg witanolidów)

200 mg

górskiego

100 mg

Natura daje nam wszystko, czego potrzebujemy
do rozwoju. Dbając o naszą planetę sprawiamy, że
ona będzie dbać o nas przez kolejne pokolenia.
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Nasze procedury produkcyjne oraz wewnętrzne
kontrolowanie jakości spełniają najsurowsze
wymagania, dlatego bez obaw zapraszamy do
naszej fabryki niezależnych audytorów.
Produkujemy zgodnie ze standardem Good
Manufacturing Practice (GMP), co potwierdzają
takie instytucje, jak NSF International oraz TGA
(Therapeutic Goods Administration), ale to nie
wszystko.

ZNAMY NASZE SKŁADNIKI
Prawdziwa jakość zaczyna się od czystych, silnych
i zrównoważonych składników, a najważniejsze jest
ich źródło. Badamy uprawy, monitorujemy praktyki zbiorów, sprawdzamy techniki czyszczenia i
przetwarzania. Wciąż testujemy nasze surowce.
Nawet te pochodzące od wieloletnich i zaufanych
dostawców.
TWORZYMY UCZCIWIE
TWORZYMY DLA CIEBIE
W każdym tygodniu produkujemy miliony kapsułek, tabletek i innych produktów.
Wiemy, że zostały wyprodukowane uczciwie, bo
zrobiliśmy to sami.

