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Dary Natury herbatka Bądź Optymistą EKO x 25 sasz
 

Cena: 5,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 25 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent DARY NATURY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
ziele melisy (Melissa officinalis)*, ziele przytulii (Galium verum)*, ziele gojnika (Sideritis scardica)*, ziele ostrożenia (Cirisum oleraceum)*,
ziele owsa (Avena sativa)*, korzeń kozłka (Valeriana officinalis)*, ziele bukwicy (Betonica officinalis)*, ziele dziurawca (Hypericum
perforatum)*, szyszki chmielu (Humulus lupulus)*, ziele przetacznika (Veronica officinalis)* w różnych proporcjach.

*produkt rolnictwa ekologicznego

2 saszetki zawierają:
ziele przytuli: 0,6 g*
ziele melisy: 0,6 g*
zieje gojnika: 0,4 g*
ziele ostrożenia: 0,4 g
ziele owsa: 0,4 g*
korzeń kozłka: 0,4 g*
ziele bukwicy: 0,4 g*
ziele dziurawca: 0,4 g*
szyszki chmielu: 0,2 g*
ziele przetocznika: 0,2 g*
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
25 saszetek po 2,0 g

Charakterystyka

Melisa i kozłek posiadają właściwości relaksujące, pomagają w zasypianiu. Wspierają psychiczne i fizyczne samopoczucie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1 saszetkę herbatki zalać szklanką wrzątku i pozostawić pod przykryciem do zaparzenia na około 10- 15 minut. Pić 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
DARY NATURY
Mirosław Angielczyk
Koryciny 73
17-315 Grodzisk

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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