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Scortisoara (cinnamon) 375mg 90
cps VITAKING

Cinamaldehida (substanta activa) are un efect
incredibil de puternic in ceea ce priveste prevenirea
diabetului. Scortisoara reduce semnificativ nivelul de
lipide din sange.
Este coaja maro al arborelui de scortisoara, fiind
disponibila uscata, sub forma tubulara sau pulbere.
Cele doua soiuri de scortisoara, din China sau Ceylon
(Sri Lanka) au un gust similar, dar cea din ceylon
este usor mai dulce, mai rafinata si mai dificil de
gasit pe piata locala.
Scortisoara reduce semnificativ nivelul de lipide din
sange, mai ales in cazul persoanelor cu diabet de tip

2. În cadrul unui studiu, participantilor le-au fost administrate 1,3 pana la 6 grame de scortisoara pe
zi, timp de 40 de zile. În randul celor 60 de voluntari, trigliceridele au fost reduse intre 23 si 30%,
iar colesterolul rau cu 7-27%. Colesterolul total a fost redus cu 12-26 de procente.
În cadrul unui studiu publicat in jurnalul "Biochimie" s-a testat abilitatea scortisoarei de a regla
cantitatea de zahar din sange, concluzionandu-se ca substanta activa continuta de mirodenie are
doua efecte directe asupra glucozei. Îi stimuleaza asimilarea si ajuta la o mai buna absorbtie la
nivelul celulelor. Cinamaldehida (substanta activa) are un efect incredibil de puternic in ceea ce
priveste prevenirea diabetului.
Scortisoara are efecte anticancerigene, scazand cantitatea de sange care ajunge la tumori, astfel
celulele bolnave mor. Studiile pe soareci arata ca mirodenia reduce riscul de limfom, melanom,
cancer cervical si colorectal, dar si alte forme ale acestei boli.

INGREDIENT ACTIV:
Scortisoara (Cinnamonum cassia)   375mg

Alte ingrediente: gelatina, stearat de magneziu

Doza zilnica recomandata: 3 capsule. A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic.
Produsul este un supliment alimentar si nu trebuie sa inlocuiasca o dieta variata si echilibrata si un
stil de viasa sanatos. A nu se lasa la indemana si vederea copiilor mici. A se pastra la temperatura
camerei, ferit de caldura, umiditate si lumina excesiva. Contraindicat femeilor insarcinate.
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