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Fix Lactosan 1,5 g x 20 sasz
 

Cena: 10,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Owoc anyżu (34%), liść melisy (28%), owoc kopru włoskiego (28%), kwiatostan lipy (10%).

Napar z 3 saszetek zawiera:
Owoc anyżu - 1,53 g*
Liść melisy - 1,26 g*
Owoc kopru włoskiego - 1,26 g*
Kwiatostan lipy - 0,45 g*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Charakterystyka
Lactosan fix swoje wyjątkowe właściwości zawdzięcza specjalnie dobranej kompozycji składników roślinnych, które wspomagają
proces wydzielania mleka u kobiet karmiących piersią (owoc anyżu) oraz korzystnie wpływają na procesy trawienia i pomagają usunąć
wzdęcia i uczucie pełności (owoc kopru włoskiego).

Owoc anyżu – wpływa korzystnie na proces wydzielania mleka przez gruczoły mleczne u kobiet karmiących. Przyczynia się
również do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, wspomaga trawienie oraz pomaga usunąć wzdęcia i
uczucie pełności.
Liść melisy – wpływa korzystnie na dobre samopoczucie zarówno psychiczne jak i fizyczne, ułatwia odprężenie organizmu,
łagodzi niepokój oraz wspomaga spokojny sen. Przyczynia się również do prawidłowego funkcjonowania przewodu
pokarmowego.
Owoc kopru włoskiego – wspiera aktywność gruczołów mlecznych kobiet karmiących, przez co wspomaga proces laktacji. Ma
również właściwości rozkurczowe. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego, m. in. wpływa
korzystnie na procesy trawienne oraz pomaga usunąć uczucie pełności i wzdęcia.
Kwiatostan lipy – przyczynia się do odprężenia, zmniejszenia napięcia oraz drażliwości. Korzystnie wpływa na utrzymanie
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dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Wspomaga optymalny relaks i zdrowy, spokojny sen.

Stosowanie
1 saszetkę zalać szklanką wrzącej wody. Naparzać pod przykryciem przez ok. 10-15 minut. Zaleca się spożywanie 3 saszetek dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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

Masa netto
Opakowanie zawiera: 20 saszetek po 1,5 g.

Producent
"Herbapol - Lublin" S. A.
ul. Diamentowa 25,
20-471 Lublin

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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