Dane aktualne na dzień: 25-01-2022 06:42

Link do produktu: https://sklep.adcreator.pl/kogen-etas-ekstrakt-szparaga-60-kapsulek-p-53.html

KOGEN - ETAS Ekstrakt szparaga, 60
kapsułek
Cena

159,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

KOG-001

Kod producenta

KOG

Kod EAN

4985531000391

Producent

KOGEN (Amino Up)

Opis produktu

ETAS fermentowany ekstrakt
szparaga

(Asparagus officinalis)

Dobry sen - Redukcja stresu - Ochrona mózgu
ETAS® to roślinny opatentowany ekstrakt, wytwarzany jest z końcowej (zdrewniałej) części szparaga (Asparagus officinalis).
Suplement posiada unikalną właściwość pozwalającą organizmowi zwiększyć wytwarzanie tzw. białka szoku termicznego
HSP70. Białko to utrzymuje codziennie nasze komórki w równowadze (homeostazie), chroni ich białka przed uszkadzaniem, a
także przywraca ich prawidłowe funkcje. Działanie preparatu polega na indukowanym fizjologicznie wydzielaniu białka HSP w
organizmie - udowodniono, że chroni ono komórki przed czynnikami stresogennymi. Wraz z wiekiem maleje odpowiedź
HSP na czynniki stresogenne, dlatego wskazana staje się suplementacja ekstraktu z łodyg szparaga, naturalnie
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zwiększającego wydzielanie tego białka.
ETAS® jest naturalną substancją pozyskiwaną ze zdrewniałej końcówki szparaga poprzez fermentowanie enzymatyczne.
Bezpieczeństwo stosowania produktu potwierdzone zostało 90-dniowym badaniem toksykologicznym.

DZIAŁANIE

WŁAŚCIWOŚCI
Na podstawie przeprowadzonych badań, dotyczących skuteczności preparatu ETAS® udowodniono działanie preparatu w
następujący sposób:
optymalizacja długości i jakości snu
zapobieganie przedwczesnemu budzeniu się
zmniejszanie wydzielania kortyzolu (hormonu stresu), mające redukujący wpływ stresu na organizm
wspieranie funkcji poznawczych
poprawa nastroju
poprawa pamięci
wspomaganie rozwoju neuronów.
Ochronne działanie preparatu ETAS® na neurony przejawia się w tym, że osłabia upośledzenie funkcji poznawczych u
myszy z przyspieszonym starzeniem oraz zapobiega pogorszeniu się procesów pamięciowych.
U osób zdrowych poddanych stresującym warunkom otoczenia, zastosowanie preparatu spowodowało poprawę oceny
psychologicznej i poznawczej, tj.: zwiększyła się liczba prawidłowych odpowiedzi w testach funkcjonalnych, zmniejszyło się
odczuwanie zmęczenia i nastąpiła poprawa nastroju. Dane te potwierdzają potencjał produktu jako wsparcia funkcji
poznawczych i nastroju u osób cierpiących na zmęczenie, czy nadmierny stres.

WSKAZANIA

WSKAZANIA
dla osób zestresowanych w celu redukcji wpływu stresu na organizm
przy niedoborach lub złej jakości snu - poprawia jakość snu oraz jego
długość, zapobiega przedwczesnemu wybudzaniu
dla poprawy procesów kojarzeniowych i funkcji kognitywnych mózgu
dla osób zagrożonych chorobami neurodegeneracyjnymi (Alzheimer,
Parkinson) - neuroprotekcja
dla poprawy funkcji uszkodzonego mózgu (również różne formy autyzmu
lub cech autystycznych, porażeń mózgowych) - pomoc w regeneracji
komórek
przy niedoborach koncentracji
dla wsparcia procesów pamięciowych
dla uzyskania efektu odstresowującego, wyciszenia osób pobudliwych
(zacząć od małej dawki preparatu)
w celu opóźnienia procesu starzenia organizmu (na poziomie
komórkowym)
dla poprawy nastroju u osób cierpiących na zmęczenie
Uwaga! Efekty działania suplementu będą zależeć od indywidualnych cech
każdego organizmu!
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DAWKOWANIE
DAWKOWANIE
3x1 kapsułka
W wypadku osoby bardzo pobudzonej, energicznej można zacząć od mniejszej dawki, np. 1x1 kapsułka
Opakowanie: 60 kapsułek

SKŁAD
SKŁAD
Skład:
ETAS® 50 (sproszkowany ekstrakt z łodyg szparaga (Asparagus Officinalis)), dekstryna, hydroksypropylometyloceluloza
(otoczka kapsułki), sole wapniowe kwasów tłuszczowych (emulgator), celuloza mikrokrystaliczna (substancja
przeciwzbrylająca).
Informacje dodatkowe:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Osoby
zażywające leki, chore, kobiety w ciąży i karmiące przed zażyciem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Producent: Amino Up, Japonia
Importer: Kogen Sp. z o.o., Polska
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