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Echinacea root forte – 400 mg 90
cps NEW ROOTS

DESCRIERE
Echinacea este o plantă eficientă folosită de milioane
de oameni pentru menținerea sănătății prin întărirea
sistemului imunitar.

Echinacea Forte combina Echinacea angustifolia și purpurea, care sunt certificate din culturi
biologice, fără utilizarea îngrășămintelor chimice, a pesticidelor sau a erbicidelor, este certificată
ecologic și este preparată din rădăcini proaspete de Echinacea angustifolia și purpurea. Acestea
sunt recoltate la puterea lor optimă și formulate prompt în timp ce sunt încă proaspete. Echinacea
este una dintre cele mai utile plante medicinale care face mult mai mult decât hrănește sistemul
imunitar. Numit “rege al purificatoarelor de sânge”, echinacea beneficiază si sistemul limfatic prin
purificarea sângelui de multe toxine care pot duce mai târziu la probleme de sănătate.

Echinacea este bogată în polizaharide și fitosteroli, care au puternice acțiuni stimulative nespecifice
asupra sistemului imunitar. Cercetările au arătat că ele stimulează calea alternativă a
complementului, care ajută la activarea celulelor imunitare generale care ataca bacteriile. Rădăcina
de echinacea angustifolia conține cantități semnificative de echinacozid glicozidic, care are o
activitate antibiotică ușoară. Alte componente ale echinaceei, cum ar fi polizaharidul echinaciin, au,
de asemenea, activitate antibiotică și antifungică. Echinacea purpurea conține componente, în
special echinacin, cu activitate asemănătoare cortizonului și care ajută la vindecarea rănilor prin
inhibarea enzimei inflamatorii de hialuronidază. Echinacea purpurea conține, de asemenea, esteri de
sesquiterpen care au o activitate imunostimulatoare.

Echinacea este utilizată pentru stimularea sistemului imunitar; pentru a ajuta la întărirea vindecării
rănilor, pentru a reduce inflamațiile și pentru a trata răcelile și infecțiile. Multe dintre componentele
active ale echinaceei au proprietăți antibacteriene, antivirale și antifungice.

COMPOZITIE
Ingrediente / capsula

Pulbere organica din radacini de Echinacea angustifolia    200 mg
Pulbere organica din radacini de Echinacea purpurea    200 mg
Capsula: guma de celuloza, apa purificata
Stearat de magneziu vegetal (agent antiaglomerant)
Nu contine: agenti de conservare, arome sau coloranti artificiali, produse lactate, zahar, amidon,
grau, gluten, fermenti, soia, citrice sau oua.

Greutatea neta e = 44.91 g
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ADMINISTRARE
Modul recomandat de administrare (numai pentru adulti si adolescenti de 15 ani si mai mult): cate 2
capsule de trei ori pe zi, la masa, sau cum v-a indicat specialistul. Folositi la primul semn de infectie.

Atentionari
Consultati specialistul daca durata utilizarii este mai mare de 8 saptamani.
Consultati specialistul daca simptomele nu inceteaza sau se agraveaza.
Consultati specialistul inainte de folosirea suplimentului daca folositi medicamente
imunodepresoare, daca aveti probleme de autoimunitate sau daca suferiti de boli sistemice
progresive cum ar fi tuberculoza, leucoza, colagenoza, scleroza in placi, SIDA ori infectia cu HIV.
Incetati utilizarea daca prezentati hipersensibilitate / alergie la produs.
Nu utilizati daca sunteti alergic la plante din familia Asteraceae (margarete) / Compositae.
A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu inlocuiesc o dietă variată si echilibrată si un mod de viată sănătos.


