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GrinTuss herbatka x 20 sasz po 1,5 g
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent ABOCA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Liście mięty pieprzowej (Mentha piperita), korzeń lukrecji (Glycyrrhiza glabra), wierzchołki grindelii (Grindelia robusta), liście babki
lancetowatej (Plantago lanceolata), owoce anyżu gwieździstego (Illicium verum), wierzchołki tymianku pospolitego (Thymus vulgaris),
kwiatostan kocanki (Helichrysum italicum, var. HyperCreso), olejek eteryczny z eukaliptusa (Eucalyptus globulus), olejek eteryczny z
mięty pieprzowej (Mentha piperita).

Składniki zawarte w 2 torebkach:

Wierzchołki grindelii - 450 mg*
mianowane na zawartość fenoli w przeliczeniu na kwas galusowy ≥ 0,8%

Liście babki lancetowatej - 300 mg*
mianowane na zawartość aukubiny ≥1%

Kwiatostan kocanki - 150 mg*
Olejek eteryczny z eukaliptusa i z mięty pieprzowej - 60 mg*

odpowiada około 3 kroplom olejków eterycznych

* brak referencyjnej wartości spożywczejPodane wielkości odnoszą się do składników zawartych w dwóch torebkach, a nie w naparze.

Masa netto
30 g (20 torebek po 1,5 g)

Charakterystyka
Herbata ziołowa GrinTuss jest suplementem korzystnym dla zdrowia dróg oddechowych. Herbata ziołowa GrinTuss zawiera olejki
eteryczne z mięty i eukaliptusa, które dzięki zaparzeniu w gorącej wodzie, wyzwalają ciepłe opary balsamiczne.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Zaleca się wypicie 1 lub 2 torebek herbaty ziołowej dziennie. Jedna saszetka wystarczy do przygotowania jednej herbaty ziołowej.
Jedną saszetkę herbaty ziołowej umieszczonej w kubku zalać wrzącą wodą, zaparzać przez 5-7 minut pod przykryciem, aby zapobiec
rozproszeniu substancji lotnych o działaniu balsamicznym.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu i chronić od świtała.

Producent
Aboca S.p.A. Societa Agricola - italia
Wyprodukowano i zapakowano w zakładzie firmy w: 
Via della liverta 37/ter
06010 Pistrino di Citerna (PG) - Italia
Dystrybutor:
Aboca Polska Sp. z o.o.
40-403 Katowice
Ul. Oswobodzenia 1

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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