
 
 
 
 

Aswagandha 
 
 
Aswagandha kapslar innehåller extrakt som är gjort på Aswagandharötter.  
En burk innehåller hela 90 stycken kapslar. Varje kapsel innehåller 500mg extrakt som 
innehåller den aktiva ingrediensen Withania somnifera 
Denna produkt är tillverkade av GMP certifierat företag i Indien. 
Den har sitt ursprung i Indien men finns också i Mellanöstern och norra Afrika. Plantan växer 
som en kraftig buske som når en höjd på nästan fem meter och har gula blommor. Växten 
har använts i över 4000 år för dess hälsofrämjande egenskaper. Den är även kallad Indisk 
Ginseng och Winter Cherry.  
Indisk ginseng är en potatisväxtart. 
Namnet Aswagandha är från Sanskrit och är en kombination av ordet ashva, som betyder 
häst, och gandha, vilket betyder att lukta. Namnet ger en föraning om vilka egenskaper som 
denna ört anses ha, Aswagandha anses ge styrka och livskraft som en hingst. 
På plantan används både blad, frukten och rötterna. Rötterna är dock den del som anses ha 
de bästa egenskaperna. 
Flera studier visar att aswagandha ökar tillgängligheten av dopamin, ett ämne med stor 
betydelse för välbefinnande och glädje. 

 8 anledningar att äta Aswagandha 

Aswagandha är en av de viktigaste örterna inom den ayurvediska medicinen där den 
använts i mer än 4 000 år. Idag vet vi att effekten är ett resultat av att örten påverkar 
stresshormonet kortisol. Här är åtta tillfällen då aswagandha hjälper – allt enligt ny forskning. 
  

Vardagsstress 
Glädje och humör 
Sömn 
Fokus och koncentration 
Sex och lust 
Övervikt 
Träning 
Obalans i sköldkörteln 
 
 
Observera att du inte bör använda denna produkt ifall du är gravid eller ammande. För högt 
intag kan ge upphov till lös mage och kräkningar. Bör ej användas av personer under 18 år. 
 
En kapsel två gånger om dagen före måltid. Skölj ner kapslarna med ett glas vatten.Två 
kapslar är den rekommenderade dagliga dosen och innehåller totalt 1000mg av Aswagandha 
extrakt. 

Ingredienser: 
Withania somnifera  
 


