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VERDIN FIX herbata do zaparzania, 40 saszetek
 

cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Postać zioła do zaparzania

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek ziołowy

Zastosowanie poprawa trawienia

Opis produktu
 

Bogata kompozycja ziół, które w odpowiednio dobranych proporcjach kompleksowo wspomagają układ pokarmowy w procesie
trawienia, wzajemnie uzupełniając się; herbata cieszy smakiem i ogranicza nieprzyjemne następstwa obciążenia układu pokarmowego

VERDIN FIX herbata do zaparzania - działanie:

kminek pomaga w trawieniu, likwiduje wzdęcia, stymuluje wydzielanie soków trawiennych, ma działanie przeciwskurczowe; mięta
pomaga przy niestrawności, wzdęciach, na gazy; kolendra pomaga zwalczać niestrawność, przywraca apetyt, wpływa korzystnie na
proces trawienia tłuszczów i pomaga utrzymać właściwy poziom cholesterolu; dzika róża wspomaga trawienie i przyczynia się do
prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego, a dzięki zawartości wit. C i antyoksydantów wzmacnia organizm; zielona herbata
m.in. działa wzmacniająco, bierze udział w procesie spalania tłuszczów; lukrecja pomaga utrzymać równowagę trawienną, sprzyja
prawidłowej pracy błon śluzowych żołądka oraz jelit; mniszek lekarski ma korzystny wpływ na funkcjonowanie wątroby

VERDIN FIX herbata do zaparzania - skład:

w przeliczeniu na ilość 4 saszetek, czyli dzienne spożycie: ziele mięty pieprzowej 2,16 g, owoc kolendry siewnej 2,16 g, owoc kminku
zwyczajnego 1,08 g, owoc róży dzikiej 0,56 g, liść palczatki cytrynowej 0,44 g, liść herbaty zielonej 0,4 g, korzeń lukrecji gładkiej 0,2 g,
korzeń mniszka lekarskiego 0,2 g

VERDIN FIX herbata do zaparzania - dawkowanie:

4 saszetki dziennie; saszetkę zalać wrzącą wodą i zaparzać pod przykryciem 5-10 minut

VERDIN FIX herbata do zaparzania - przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
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diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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