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Bio Młody Zielony jęczmień 100 g (Medfuture)
 

Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 g

Postać Surowce zielarskie

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
jęczmień

Masa netto
100 g

Charakterystyka

Młody Jęczmień przywraca równowagę kwasowo-zasadową.
Zawiera witaminy, które aktywują enzymy pomagające zapobieganiu chorobom i stanom patologicznym, jednocześnie
przyczyniając się do stabilizacji poziomu cholesterolu, zmniejsza ciśnienie krwi, wzmacnia układ odpornościowy, ma wpływ na
układ hormonalny i pozytywnie wpływa na stan psychiczny, dzięki zawartej w młodym jęczmieniu serotoninie nazywanej
„hormonem szczęścia".
Stosowanie młodego jęczmienia pozwala przyczynić się do detoksykacji całego organizmu, wspierając perystaltykę jelit,
wpływając na utrzymanie prawidłowej wagi ciała. Efekty te są w głównej mierze przypisywane wysokiemu stężeniu chlorofilu
zawartemu w młodym jęczmieniu.
Zielony jęczmień ze względu na swe właściwości znajduje zastosowanie jako preparat do odświeżania oddechu i płukania
gardła.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecane dzienne spożycie: 1 łyżeczkę rozpuścić w 100-200 ml wody, soku, herbaty o temp. do 30*C, spożyć ok. 20 min przed posiłkiem,
używać 2-3 razy dziennie, nie mieszać metalową łyżeczką.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Chronić przed dostępem światła i wilgoci.

Producent
SUPLEMENT DIETY WYPRODUKOWANO W UNII EUROPEJSKIEJ DLA:
Medfuture sp. z o. o.
Plac Powstańców Śląskich 16-18,
53-314 Wrocław (dystrybutor)

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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