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Sanqi Pian doplněk stravy 三七片

Price: 299.00K
Product Categories: Produkty TČM
Product Tags: bolest, krvácení, otok, poúrazové stavy
Product Page:
https://trtprague.cz/produkt/sanqi-pian-doplnek-stravy-%e4%b8%89%e4%b8%83%
e7%89%87/

Product Summary
V Tradiční Čínské Medicíně používán ke zmírnění bolesti různého druhu - bolesti
hlavy, bolesti na hrudi, menstruační bolesti.

Product Description

V Tradiční Čínské Medicíně používán ke zmírnění bolesti různého druhu -

bolesti hlavy, bolesti na hrudi, menstruační bolesti. Název: Sanqi
Pian doplněk stravy 三七片
Interní skupina: proti bolesti při zrazení, proti bolesti různého druhu
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Složení a vztah ke zdraví dle EFSA šalvěj červenokořenná – kořen a oddenek
: antioxidant, normální činnost cévní soustavy;
ženšen nepravý – kořen: normální činnost kardiovaskulárního systému, přirozená
obranyschopnost - imunitní systém, normální činnost svalů.
Přídatné látky: stearan horečnatý (protispékavá látka)
Čisté množství potraviny: 36 g
Dávkování: doporučená denní dávka je: 3-5 tablet 3x denně
Balení: 36 tablet/balení
Zajímavost o produktu (níže uvedený text není zdravotní tvrzení, pouze
poukázání na postavení produktu v historii a ve východní medicíně)
Ženšen je, přestože spojován s tradiční Čínskou medicínou, korejského původu.
Název ženšen je fonetická zkomolenina z čínského 人 („řén“ = člověk) a nesnadno
přeložitelného 蔘 („šēn“). Jeho rodové jméno Panax lze přeložit jako všehoj nebo
všelék (Pan = vše a Axos = léčit). Pozitivní účinky jeho kořene jsou rozmanité:
adaptogen při různých druzích zátěže na lidský organismus, dále podle účinku
ženšene na různé nemoci a také podle účinku na orgánové systémy.
Jako adaptogenu se kořene ženšenu využívá pro posílení organismu při psychickém
vypětí, při fyzickém zatížení a při chemickém popřípadě radiačním zatížení (z
životního prostředí/ozařování). Je vhodný při nemoci a rekonvalescenci a celkově
pro posílení imunity organismu. Je vhodný jako prevence i pomoc při různých
psychosomatických a neuralgických potížích.
Popis: v Tradiční Čínské Medicíně používán ke zmírnění bolesti různého druhu bolesti hlavy, bolesti na hrudi, menstruační bolesti.
Použití: v TČM používán ke zmírnění bolesti hlavy, bolesti na hrudi, menstruační
bolesti a závratí způsobenými nedostatkem vitální energie (qi).
Uchovávání: uchovávejte v původním balení při pokojové teplotě (do 25° C), na
suchém místě, mimo dosah přímého slunečního světla a mimo dosah dětí!!!
Produkty nabízené společností Beijing Tong Ren Tang Czech Republic SE
jsou zaregistrované jako doplňky stravy a jsou 100% přírodní. Podle platné
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právní úpravy ČR nejsou lékem a nelze je za léky zaměňovat. Uváděné zdravotní
působení není klinicky ověřené, vychází pouze ze zkušenosti výrobců a uživatelů
těchto potravinových doplňků. Pro více informací doporučujeme kontaktovat
terapeuta TCM. Naše produkty neobsahují alkohol ani alergeny. Pojivou látkou je
přírodní celulóza max do 1%. K výrobě produktů je použitá koncentrace bylin ve
směsi, kde 1 gram bylinných tablet odpovídá 5 gramům bylin sušených.]
Upozornění: Nepoužívejte tento doplněk stravy jako náhradu za zdravou pestrou
stravu. Nepřekračujte doporučenou denní dávku přípravku. Přípravek není vhodný
pro těhotné a kojící ženy. Tento přípravek není určen pro děti.
Prodávající: Beijing Tong Ren Tang Czech Republic SE, Myslíkova 171/31, 110 00
Praha 1, Česká republika, Země původu: ČÍNA
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