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LOKOCOMFORT, 12 szt. Dobre samopoczucie w czasie
podróży (imbir)
 

cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 12 tabletek

Postać Tabletki

Producent Synoptis

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

imbir

Zastosowanie Trawienie

Opis produktu
 

Opakowanie

12 szt. tabletek powlekanych / Suplement diety

Dawkowanie

1-2 tabletki/dzień

Składniki

1 tabletka zawiera:

160 mg wyciągu z imbiru

Działanie

Zawarty w preparacie imbir wpływa korzystnie na:

zmniejszenie odczuwania dyskomfortu podczas przemieszczania się różnymi środkami transportu (samochodem, pociągiem,
samolotem, statkiem)

Dobry wybór

Preparat dla dorosłych i dzieci od 6.roku życia
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Bez dodatku cukru – zawiera jedynie naturalnie występujące cukry)

Nie zawiera laktozy

Czy wiesz, że…

Imbir lekarski (Zingiber offi cinale) jest jedną z częściej stosowanych przypraw kuchni azjatyckiej. Historyczne dowody wskazują, że
pierwotnie występował w Azji Południowo-Wschodniej (dzisiejsze północne Indie), skąd w czasach średniowiecza był eksportowany do
innych części świata.

Czytaj więcej

Sposób uprawy tej rośliny opisywał już starożytny grecki lekarz, botanik i aptekarz Dioskurydes (40-90 r.). Po słynnych obfitych ucztach
Grecy spożywali imbir wraz z chlebem. W XIII w. imbir z Indii został rozpowszechniony przez Arabów w Afryce Wschodniej. W
średniowieczu imbir stosowano do aromatyzowania piwa. W 1807 r. angielski botanik William Roscoe nazwał tę roślinę Zingiber offi
cinale. Nazwa rodzaju pochodzi od greckiego słowa zingiberis, co oznacza „w kształcie poroża jelenia” i nawiązuje do kształtu korzenia
imbiru1.

W 1988 roku Anders Grøntved przeprowadził badanie kliniczne, w którym udział wzięli kadeci szkoły morskiej, którzy wypłynęli w swój
pierwszy rejs na otwartym morzu. Z grupy 80 młodych mężczyzn aż 32 źle znosiło kołysanie fal, dlatego zastosowano u nich imbir2.

Źródła:

1 Glibowski P., Długołęcka A., Grdeń A., Toczek K. Właściwości prozdrowotne imbiru. Bromat. Chem. Toksykol. 2017; 2: 115-121.

2 Grøntved A. Ginger root against seasickness. A controlled trial on the open sea. Acta Otolaryngol. 1988; 105 (1-2): 45-49.
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