
SUPLIMENT ALIMENTAR. INGREDIENTE / capsulă (630 mg): KSM-66 
®

ASHWAGANDHA  extract standardizat din rădăcină de Ashwagandha 

(Withania somnifera) – 500 mg, garantat cu peste 5% (25 mg) withanolide 

(lapte); capsulă vegetală (hipromeloză); stearat de magneziu vegetal și 

dioxid de siliciu (agenți antiaglomeranți). Poate conține urme de lapte. 

Zero calorii.

®ACŢIUNI. KSM-66 ASHWAGANDHA  – WORLD'S BEST 

ASHWAGANDHA – este cea mai pură și mai concentrată formă 

de Ashwagandha (Ginseng-indian) din lume, cu cele mai multe 

studii clinice efectuate. Are proprietăți adaptogene și efect 

rejuvenant. Îmbunătățește rezistența organismului la stres. 

Tonic energizant și revigorant. Ajută la menținerea echilibrului 

mental, învățare și memorare. Menține echilibrul emoțional și 

starea de bine. Ajută la menținerea sănătății sistemelor 

cardiovascular și respirator. Sprijină sănătatea organelor 

reproductive feminine și funcția sexuală masculină (crește 

numărul și mobilitatea spermatozoizilor).

ASHWAGANDHA
Cea mai pură şi mai concentrată

worl�’�

®
KSM-66 500 mg



Cantitate netă: 18,9 g 

30 capsule vegetale
0

NOTIFICAT DE SNPMAPS 

NR.11845/2018  

Lot nr.: vezi pe ambalaj                      

A se consuma de preferință 

înainte de sfârșitul: vezi pe ambalaj  

®Sănătate din natură!

Deținător notificare și Producător: 

COSMO PHARM SRL www.cosmopharm.eu

București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5 bl. 103 ap. 74 

Tel.: 021. 9863  Tel Verde: 08800 826 766

MOD DE UTILIZARE: Se ia 1 capsulă pe zi, la masă, cu un pahar 

cu apă. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și 

echilibrată și un mod de viață sănătos. A nu se depăși doza recomandată 

pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemana și la vederea copiilor 

mici. Nerecomandat persoanelor alergice la produse din lapte sau la 

oricare dintre celelalte ingrediente ale produsului. Produsul conține 

ingrediente provenite din surse naturale, pot exista variații organoleptice 

de la un lot la altul, fără a afecta caracterisicile produsului. 

CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de 

căldură, lumină și umiditate.

®ASHWAGANDHA  KSM-66 este marcă înregistrată a Ixoreal 

Biomed Inc, USA.

CARETOTAL       ®
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