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Hepatica Pure Oregano Oil 10 ml
 

Cena: 29,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Płyny

Producent HEPATICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
100% olejek z dzikiego oregano (Origanum vulgare)

Porcja dzienna (2 krople) zawiera:

60 mg* olejku z dzikiego oregano

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Objętość netto: 10 ml

Charakterystyka
Pure Organo Oil to 100% olej z dzikiego oregano (Origanum vulgare), który wspomaga trawienie oraz pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu woreczka żółciowego. Wspomaga działanie górnych dróg oddechowych oraz wpływa korzystnie na prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego.

Jest to 100% olejek eteryczny, w czystej postaci bez dodatku oliwy. Należy go rozcieńczyć w oliwie przed użyciem!
Olejek pozyskiwany jest tylko z autentycznych gatunków Origanum vulgare, chemotyp karwakrolowy.
Pozyskiwany w procesie destylacji z parą wodną bez użycia środków chemicznych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.

Stosowanie
1 kropla 2 razy dziennie – rozcieńczyć w oleju lub soku
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W przypadku stosowania na skórę, także konieczne jest rozcieńczenie.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Hepatica
Nasutów 164
21-025 Niemce

Ważne informacje
Kraj pochodzenia: Turcja

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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