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Moringa Forte 60 cps PROVITA

Suplimentul Moringa este un antioxidant bogat în
minerale și vitamine, fiind un bun tonic nutritiv.
“Arborele miraculos”, Moringa oleifera, crește în
ținuturile subtropicale din Africa, India și în
Pakistan, fiind cunoscut în toată lumea ca având
efecte benefice asupra sănătății. Frunzele lui sunt
atât de bogate în substanțe nutritive încât unele
guverne din Africa au introdus administrarea de
Moringa în alimentația copiilor sub 5 ani în scopul
reducerii subnutriției și mortalității infantile. Aceste
proprietăți au atras atenția herbaliștilor din toată
lumea, determinând studierea mai aprofundată a
acestei plante. S-a descoperit astfel că frunzele de
Moringa conțin 18 aminoacizi, 46

de antioxidanți precum și minerale și vitamine esențiale. În plus, conține toată gama de fitosteroli
necesari sistemului imunitar.

Ce beneficii oferă Moringa Forte?

Recomandările medicale sunt multiple (cu acordul medicului, specialistului):

“Sânge obosit”(anemie);1.
Artrită;2.
Reumatism;3.
Astm;4.
Diabet – acordul medicului;5.
Epilepsie;6.
Ulcer stomacal sau intestinal;7.
Diaree, spasme intestinale;8.
Probleme cardiace;9.
Probleme de tiroidă;10.
Infecții bacteriene, fungice, virale sau parazitare;11.
Pentru reducerea inflamațiilor;12.
Pentru îmbunătățirea funcției sexuale;13.
Pentru întărirea sistemului imunitar;14.
Pentru a stimula lactaţia la femeile care alăptează;15.
Se mai recomandă de asemenea ca tonic general.16.

Compozitie

Ce conține Moringa Forte?

Fiecare capsulă conține:

Extract hidroalcoolic 8:1 din plantă întreagă de Moringa oleifera 375 mg
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Ingrediente inactive (excipienti)
Celuloza microcristalina (agent de incarcare) 617 mg
Gelatina (capsula) 93 mg
Stearat de magnreziu (agent antiaglomerant) 5 mg

Nu conține: lactate, ouă, gluten, soia, grâu, porumb, nuci, fermenți, îndulcitori artificiali, arome sau
coloranți.

Greutate netă e = 65,4 g.

Administrare

Mod de administrare recomandat (adulți): 1 capsulă pe zi.

Atenționări:

Consultați specialistul înainte de utilizare dacă sunteți însărcinată sau alăptați.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă  variată și echilibrată și un mod de viață sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
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