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Guduchi Giloy 30 cps NUTRIFIC

Guduchi / Giloy (Tinospora cordifolia) este un
arbust nativ din India larg utilizat în medicina
populară și ayurvedică, fiind bine cunoscută pentru
acțiunea imunomodulatoare. Este descrisă ca având
multiple efecte asupra sănătății: antioxidant,
antihiperglicemic, antihiperlipidemic,
hepatoprotector, cardiovascular protector,
neuroprotector, osteoprotector, radioprotector,
antioanxios, agent adaptogen, analgezic,
antiinflamator, antipiretic (antifebril), agent
trombolitic, antidiareic, antiulceros, antimicrobian,
anticancer.

Planta este o sursă de micronutrienți: cupru, calciu, fosfor, fier, zinc, mangan.

O atenție specială a fost acordată beneficiilor ce pot fi obținute în tulburări endocrine și metabolice
și potențialul său ca stimulator imunitar.

Guduchi Giloy Nutrific este un supliment natural ce conține 600mg extract standardizat de Guduchi
cu 10% principii amare / capsulă, echivalent cu 6000mg de pulbere de plantă.

Cum acționează Guduchi Giloy Nutrific asupra organismului tău?

Îmbunătățește rezistența organismului la stress prin stabilizarea excitației nervoase. Într-un
limbaj comun, ajută mintea și corpul de a face față stres-ului.
Ajută la menținerea sănătății pielii.
Ajută la susținerea capacității de auto-regenerare a ficatului. Ajută la menținerea nivelurilor
normale ale colesterolului sanguin.
Ajută la reglarea nivelului zahărului (glucozei) din sânge. Susține acțiunea de purificare a
sistemului urinar.
Întărește apărarea naturală a organismului.
Ajută la protejarea sănătății plămânilor împotriva toxinelor.

Ingrediente:
Fiecare capsulă conține: extract standardizat de Guduchi 600 mg; capsula: celuloza vegetală.

Recomandări și indicații terapeutice:
Conform studiilor, consumul de Guduchi Giloy Nutrific este indicat în următoarele situații:

Diabet și boli de inimă
Unul dintre compușii alcaloizi din giloy este berberina, un remediu tradițional despre care
studiile umane au arătat că reduce zahărul din sânge. 13 14. Berberina poate fi la fel de eficientă
ca unele medicamente pentru a ajuta la reducerea nu numai a zahărului din sânge, ci și a
colesterolului LDL (rău) și a tensiunii arteriale 1 2.
Strănut
83% dintre participanți au relatat că au scăpat de strănut după ce au luat giloy 3
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Alergii
Administrarea extractului de giloy ar putea ajuta, de asemenea, la stimularea sistemului
imunitar împotriva alergiilor. Un studiu care a inclus 75 de persoane cu alergii la fân (rinită
alergică) a constatat că giloy a ajutat la atenuarea simptomelor acestora (nas înfundat sau
care curge) 4

Sistem imunitar slăbit
Anumiți compuși din giloy stimulează sistemul imunitar și vă protejează de bacterii și alți
agenți patogeni 5 6 7

Referințe studii
1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30393248/
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3644751/
3 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15619563/
4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15619563/

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3885194/
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3348544/#idm140467543139312title
7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3643341/

Mod de administrare
Adulti: Câte 1 capsulă de 3 ori pe zi, după mese, cu o cantitate adecvată de apă.

Durata de administrare
Studiile actuale au stabilit că Tinospora cordifolia poate fi administrată în cure de până la 8
săptămâni.

Reacții adverse
Poate provoca dureri de cap sau dureri nazale la unele persoane.

Interacțiuni
Medicamentele care scad sistemul imunitar (imunosupresoare) interactioneaza cu Guduchi.

Atenționări
Acest produs este un supliment alimentar. A nu se administra copiilor sub 3 ani. A se pastra la loc
uscat, ferit de lumina si caldura (la temperaturi sub 25° C). A nu se lasa la indemana si vederea
copiilor. Produsul nu este recomandat ca inlocuitor al unui regim alimentar variat si echilibrat si al
unui mod de viata sanatos. A nu se depasi portia zilnica recomandata.

Conținut pachet
Flacon PET cu 60 de capsule.


