
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Fix morwa z cynamonem 2 g x 20 sasz
 

Cena: 6,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent KAWON-HURT

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

Folium mori albae

Opis produktu
 

Składniki
jedna saszetka zawiera:

Liść morwy (Morus alba) 1,9 g
Cynamon 0,1 g

Masa netto
Opakowanie zawiera: 20 saszetek po 2 g.

Charakterystyka

LIŚĆ MORWY z dodatkiem CYNAMONU to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego przeznaczony do
zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych osób dorosłych z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów.
Herbatka z liści morwy z dodatkiem cynamonu działa wspomagająco we wczesnych stanach cukrzycy oraz obniża poziom
glukozy we krwi.
Herbatka LIŚĆ MORWY z dodatkiem CYNAMONU jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
kierowanym do konsumentów z cukrzycą.

Przeciwwskazania

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Nie należy stosować w przypadku ciąży i karmienia piersią.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważoną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
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Stosowanie
Jedną saszetkę (2,0 g) zalać jedną szklanką (250 ml) wrzącej wody, pozostawić na 15 minut pod przykryciem.
Pić 3 razy dziennie po szklance herbatki sporządzonej z jednej saszetki (2,0 g).

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

Producent
Zakład Zielarski "KAWON-HURT" Nowak Sp. J.
ul. Krajewice 119
63-800 Gostyń

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