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Ingen forbindelse
Soppekstrakt fra agaricus, reishi og shiitake, kan være gunstig for immunforsvaret, energinivået
og for å styrke kroppens evne til å takle stress.

Bruken av sopp har lange tradisjoner innen kinesisk og japansk medisin. I de senere årene har
også vi her i Vesten oppdaget alle helsefordelene, og soppekstrakt er nå en av de mest
interessante nyhetene innen helsekost.
Agarisol Daily består av ekstrakt fra tre forskjellige sopparter: agaricus, reishi og shiitake.
Tradisjon kombinert med ny teknologi fra verdens ledende forskningsmiljø innen
soppekstrakt har resultert i et unikt produkt, med en optimal kombinasjon av de positive
egenskapene fra alle de tre soppartene.
Agarisol Daily kan brukes som et daglig kosttilskudd til forebygging og vedlikehold av
immunforsvaret, økning av energinivået og styrking av kroppens evne til å takle stress.
&nbsp;
&nbsp;

Agarisol Daily er laget av ingredienser fra soppenes rotsystem (mycelium). For å utvinne de
ekstraktene som er ønskelig for en best mulig kvalitet, er ingrediensene fermentert og ekstrahert i
en nøye overvåket prosess. De aktive virkestoffene i soppekstraktene er først og fremst
polysakkarider (blant disse en høy andel av betaglukaner). I tillegg er spesielt reishi-soppen kjent
for å ha adaptogene egenskaper (kan øke kroppens motstandskraft mot stress og balansere
kroppens organsystemer).
&nbsp;
&nbsp;

Helsefordeler med Agarisol Daily:
+ Bidrar til normal funksjon av immunsystemet
+ Bidrar til normal energi-metabolisme
+ Bidrar til normalt nervesystem
+ Bidrar til normal dannelse av røde blodlegemer
+ Bidrar til normal homocystein metabolisme&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+ Bidrar til reduksjon av tretthet og fatigue
+ Spiller rolle i celledeling
&nbsp;
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(Godkjente helsepåstander av Statens legemiddeltilsyn vedrørende
Agarisol Daily)
&nbsp;
&nbsp;

Innhold:
Ekstrakter fra soppartene agaricus (Agaricus blazei murill), reishi (Ganoderma lucidum), shiitake
(Lentinula edodes), samt resveratrol (antioksidant) og vitamin B12.
&nbsp;
&nbsp;

Bruksveiledning:
Flasken må alltid ristes godt før bruk. Oppbevares kjølig etter åpning.
Anbefalt dosering er 10 ml per dag, helst 30 minutter før dagens første måltid (på tom mage).
Ved anbefalt dosering vil flaskens innhold være nok til 1 måneds forbruk for 1 person.
&nbsp;

Mer informasjon om ingrediensene som er
brukt i Agarisol Daily
Ifølge norsk lovgiving har vi visse begrensninger når det gjelder hva som er tillatt å hevde av
helsepåstander. Hvis du ønsker å sette deg inn i hva slags egenskaper soppekstrakt har,
anbefaler vi deg å lese de vitenskapelige studiene og forskningsrapportene som er publisert om
emnet. Gode steder for forskningsrapporter og informasjon er:
PubMed
) (engelske
driftet av amerikanske National Center for Biotechnology Information (NCBI
nettsider med søk)
Hindawi Publishing Corporation (engelske nettsider, søk for eksempel på "agaricus")
www.agaricusglobal.no (norske nettsider med gode linker)
www.helsekostopplysningen.no/Artikler/Medisinsk-sopp/ (norsk)
no.wikipedia.org/wiki/Resveratrol (norsk)
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www.rolv.no/urtemedisin/diverse/adaptogen.htm (norsk)
Pris kr 495,00
300 ml
Nei
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