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Tamaie-boswellia serrata 30 cps
HERBAGETICA

 

Redă mobilitatea și flexibilitatea articulațiilor. Scade inflamația și durerea la nivel articular. Formulă
concentrată cu efecte rapide

 

Tămâie este un produs concentrat, dedicat pentru refacerea mobilității și flexibilității articulare.
Conține o concetrație ridicată de extract premium de Tămâie: 400 mg/capsulă, cu cea mai
înaltă standardizare în 70-85% Acizi Boswellici.

Beneficii :

Reface mobilitatea și flexibilitatea articulațiilor

Reduce inflamația la nivel articular

Are efect analgezic

Susține sănătatea plămânilor

Asigură buna desfășurare a ciclului menstrual

Susține sănătatea organelor sexuale masculine

Asigură sănătatea tractului gastro-intestinal

Reduce nivelul de colesterol
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Susține sănătatea inimii și a funcțiilor mentale

Reface mucoasa sistemului digestiv

Tămâia este un extract rășinos derivat din arborele de Boswellia, folosit de mii de ani în terapiile
medicinale tradiționale din zona Asiei și a Africii. Tămâia este bogată în compuși activi remarcabili
care controlează nivelul de inflamație din corp, reduc durerile asociate afecțiunilor articulare și
refac mobilitatea și flexibilitatea articulațiilor. Astfel, Tămâia este des recomandată pentru artrită
reumatoidă, reducerea durerilor articulare și a inflamației concentrată la nivel articular.

Produsul Tămâie are o eficiență ridicată în refacerea mobilității și flexibilității articulare prin a
asigura 400 mg/capsulă extract premium de Boswellia serrata standardizat cu 70-85% Acizi
boswellici.

 

Adjuvant în:

Artrită reumatoidă

Osteoartrită

Dureri articulare cronice

Reducerea inflamației

Astm

Boli inflamatorii intestinale

Produsul Tămâie are o eficiență ridicată în refacerea mobilității și flexibilității articulare prin a
asigura 400 mg/capsulă extract premium de Boswellia serrata standardizat cu 70-85% Acizi
boswellici.

Doze recomandate:

Pentru reducerea inflamației între 600-900 mg/zi de extract de Tămâie
Pentru artrite reumatoide, osteoartrite, astm sau dureri cronice se recomandă între 900 și
1200 mg/zi de extract de Tămâie

Se recomandă asocierea sa cu Curcumin95 C3 complex pentru stimularea reciprocă a beneficiilor
specifice fiecărui extract și pentru un efect mai rapid în reducerea durerii și a inflamației articulare.

Din numeroase studii clinice efectuate asupra extractului de Tămâie s-a observat că are capacitatea
de a stopa evoluția bolilor osteo-articulare. Un exemplu, este un studiu din 2019, efectuat asupra
unui grup de pacienți cu osteoartrită la genunchi. Timp de 120 de zile, aceștia au primit 340 mg de



extract de Tămâie pe zi cu rezultate pozitive remarcabile. Pacienții au declarat că au simțit o
scădere semnificativă a durerii la nivelul genunchiului, iar din analize și radiografii s-a observat:
reducerea inflamației, reducerea fricțiunii dintre capetele oaselor genunchiului și refacerea țesutului
cartilaginos al articulației genunchiului.

Produs notificat de Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale Aromatice şi Produse ale
Stupului Notificare Seria: 14223/09.10.2020

 

Compoziție per 1 capsulă:

Extract 10:1 de Tămâie              (Boswellia serrata) standardizat cu 70%-85%
Acizi boswellici                    400mg

 

Administrare                                   câte 1-3 capsule                  pe zi 


