Apteka OPTIMA
Krakowska 4, 63-510 Mikstat
531-470-109

Zioła szwedzkie 500ml
cena produktu: 43,99 PLN
Opis słownikowy
Producent

Langsteiner

Zastosowanie

Trawienie

Opis produktu
Zioła stanowią naturalne i bezpieczne lekarstwo, więc są stosowane na rozmaite dolegliwości i to od tysięcy lat. Bardzo często się
zdarza, że zioła działają wzajemnie ze sobą i tym samym wzmacniają swoje właściwości lecznicze.
Oryginalne Zioła Szwedzkie to nalewka zawierająca unikatową kompozycję ziół. Zielony owoc orzecha włoskiego, korzeń goryczki i
piołun fantastycznie działają na przemianę materii powodując wydzielanie się soków trawiennych. Leczą również zaburzenia związane z
trawieniem. Kwiat dziewanny wykorzystywany jest w przypadkach chorób wieńcowych oraz chorób dziecięcych, jak zapalenie
migdałków czy ospa wietrzna. Korzeń tataraku wzmacnia pracę gruczołów wydzielania wewnętrznego, działa moczopędnie,
krwiotwórczo i przeciwbólowo.
Zioła są bardzo starannie dobrane i dzięki temu spektrum działania jest naprawdę bardzo szerokie. Jednak osoby mające jakieś
problemy zdrowotne muszą wcześniej skonsultować stosowanie ziół z lekarzem. Obecność w nalewce alkoholu powoduje, że nie
powinny przyjmować Bitter Oryginalnych Ziół Szwedzkich kobiety w ciąży i matki karmiące.
Przeciwwskazania:
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych z wyjątkiem kobiet w ciąży i matek karmiących. Preparat niewskazany dla osób z
nadwrażliwością na składaniki preparatu. Osoby, u których zdiagnozowano jakiekolwiek schorzenia, np. nadciśnienie, niedrożność jelit,
niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby powinny przed zastosowaniem produktu skonsultować się z lekarzem.
Produkt nie może byc stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy prowadzić zrównoważony sposób zywienia i zdrowy tryb
życia.
Instrukcja użycia:
Zaleca się spożywać 15 ml 1 raz dziennie, przed lub po posiłku. Produkt należy spożywać po rozcieńczeniu z wodą przegotowaną lub
herbatą ziołową.
Uwaga: Przed użyciem wstrząsnąć. Osad nie powoduje obniżenia wartośći odżywczych.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Ilość produktu spożywanego i poziom jego spożycia jest niezbędny do
uzyskania korzystnego działania.Bittner Oryginalne Zioła Szwedzkie tonik ziołowy wspomaga prawidłowe trawienie, suplement diety
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Suplement diety tonik ziołowy Bittner Oryginalne Zioła Szwedzkie polecany jest dla dobrego trawienia i przyswajania składników
odżywczych dostarczanych w pożywieniu. Dodatkowo pomaga zachować dobre sampopoczucie po jedzeniu.
Specjalnie wyselekcjonowana unikatowa kompozycja 25 ziół głównie goryczkowych i aromatyczno-gorzkich. Wspomaga prawidłowe
trawienie dzięki temu, że :
wspomaga dobre przyswajanie składników odżywczych dostarczanych w pożywieniu,
pomaga zachować dobre samopoczucie po jedzeniu,
ułatwia proces trawienia,
normalizuje funkcjonowanie przewodu pokarmowego.
Idealny dla pacjentów preferujących płynne formy preparatów.

Plik wygenerowano: 20-06-2019

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

