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• Ekstrakt z ashwagandhy standaryzowany na zawartość 
substancji czynnych - witanolidów.

• Ashwagandha jest składnikiem roślinnym 
popularnym w Ajurwedzie.

• Dodatek PhytO2X® w celu zachowania  
świeżości składników.

• Połączenie w jednej kapsułce korzenia ashwagandhy  
(witanii ospałej) z wyciągiem z korzenia ashwagandhy.

CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe 1 kapsułka 
dziennie, najlepiej w trakcie 
posiłku lub według wskazań 
lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:

• Utrzymanie stabilności 
emocjonalnej.

• Działanie adaptogenne – 
zwiększenie odporności 
organizmu na stres 
emocjonalny2.

• Utrzymanie poziomu 
energii.

• Wpływ na mięśnie3.
• Utrzymanie dobrego 

samopoczucia fizycznego 
i psychicznego.

• Wpływ na układ sercowo-
naczyniowy.

• Wsparcie układu 
rozrodczego.

BADANIA/ 
OŚWIADCZENIA:

• Dla osób, które żyją w stresie.
• Dla osób prowadzących aktywny  

tryb życia.
• Dla osób, którym zależy  

na utrzymaniu energii.

DLA KOGO:

• Nutri-Nano CoQ-10
• Magnez z witaminą B6

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

KAPSUŁEK
P4140

60

ASHWAGANDHA WYCIĄG 
Z KORZENIA 
Suplement diety

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.
NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość, substancji 
słodzących, aromatów, barwników.

PSZENICY

CUKRÓW,  
SOLI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY SOI

• Różeniec górski ekstrakt z korzenia
• Miedź chelat

ASHWAGANDHA WYCIĄG Z KORZENIA 
Składniki:

• Wyniki badania w  grupie 50 mężczyzn korzystających z  siłowni, którzy 
spożywali przez 8 tygodni ekstrakt z korzenia ashwagandhy w ilości 600 mg 
dziennie (standaryzowanego na 5% witanolidów) wykazały: wzrost siły mięśni, 
przyrost masy mięśniowej (zwiększenie obwodu bicepsów i klatki piersiowej), 
wzrost ilości testosteronu w surowicy krwi (hormon stymulujący rozrost tkanki 
mięśniowej), zmniejszenie stężenia kinazy kreatyninowej w  osoczu krwi 
(markeru uszkodzenia tkanki mięśniowej), czyli szybszą regenerację mięśni  
po wysiłku3.

• Mechanizm działania ashwagandhy opiera się na glikowitanolidach, które w ba-
daniach na modelu laboratoryjnym wykazują efekt uspokajający i  przeciwlę-
kowy. Związki aktywne tej rośliny wpłynęły na obniżenie w mózgu osobników 
poziomu tribuliny – białka, które uznawane jest za marker poziomu lęku1.

• Badanie w  grupie osób odczuwających wysoki poziom stresu wykazało, że 
ekstrakt z  ashwagandhy wpłynął na zwiększenie odporności badanych na 
ten czynnik. Spożywanie przez 60 dni ekstraktu z  korzenia ashwagandhy 
w  ilości 600 mg dziennie (standaryzowanego na 5% witanolidów), wpłynęło 
na zmniejszenie poziomu kortyzolu (tzw. hormonu stresu) w osoczu krwi osób 
badanych. Ponadto odnotowano, oceniane subiektywnie przez badanych, 
zmniejszenie odczuwania stresu i zwiększenie zadowolenia z życia2.

BADANIA NAUKOWE:

• Ashwagandha ma właściwości adaptogenne.
• Ashwagandha zwiększa odporność organizmu na stres, wspomaga funkcje 

umysłowe osób starszych, pomaga utrzymać stabilność emocjonalną.
• Ashwagandha wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy.
• Ashwagandha pomaga utrzymać poziom energii, pomaga w  rozbudowie 

masy mięśniowej,   pomaga w utrzymaniu dobrego samopoczucia fizyczne-
go i psychicznego.

• Ashwagandha pomaga utrzymać zdrowie układu oddechowego.
• Ashwagandha wspomaga zdrowie żeńskich narządów rozrodczych, wspiera 

męskie funkcje seksualne, pomaga utrzymać ruchliwość plemników i liczbę 
plemników.

• Ashwagandha pomaga utrzymać zdrową skórę.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:
Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja wypełniają-
ca: celuloza; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe (roślinnych) kwasów 
tłuszczowych; przeciwutleniacze: kwas askorbinowy i  karoteny (sproszkowana 
mieszanina*).
*PhytO2X® jest specjalną mieszaniną występujących w naturze przeciwutleniaczy, 
której celem jest zachowanie świeżości składników. 

Ostrzeżenie: Osoby zażywające leki lub chore powinny przed zażyciem 
skonsultować się z lekarzem. Produkt nie powinien być spożywany w przypadku 
stosowania leków o działaniu uspokajającym, nasennym, przeciwpadaczkowym.  
Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji. W okresie stosowania 
preparatu nie należy spożywać alkoholu. Przechowywać w  temperaturze 
pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w  ciągu dnia. Produkt nie jest 
substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia 
są ważne.
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Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera:

Wyciąg z korzenia witanii ospałej   
(ashwagandhy) w tym:
    witanolidy (1,5%)

300 mg

4,5 mg

Surowy korzeń witanii ospałej (ashwagandhy) 100 mg

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.


