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Herbatka Kalma uspokajająca 2 g x 20 sasz
 

Cena: 11,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent HERBAPOL KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Liść melisy - 30, owoc głogu - 25%, liść mięty - 20%, kwiat rumianku - 15%, kwiat lipy - 5%, szyszka chmielu - 5%.

Zawartość poszczególnych składników roślinnych w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dzienną porcję produktu wynosi odpowiednio:

liść melisy – 1,8g,
owoc głogu – 1,5g,
liść mięty – 1,2g,
kwiat rumianku – 0,9g,
kwiat lipy – 0,3g,
szyszka chmielu – 0,3g.

Masa netto
Opakowanie zawiera: 20 saszetek po 2 g.
Masa netto: 40 g.

Charakterystyka
Herbatka stanowi uzupełnienie codziennej diety. Składniki produktu polecane są w stanach niepokoju i zdenerwowania.

Melisa, głóg i chmiel pomagają obniżyć napięcie.
Mięta i rumianek przyczyniają się do osiągnięcia optymalnego odprężenia i spokojnego wypoczynku.
Melisa i rumianek wspomagają utrzymanie dobrego nastroju, wspiera dobre fizyczne i psychiczne samopoczucie.
Chmiel wykazuje działanie wyciszające.
Dodatkowo melisa, głóg, lipa i chmiel ułatwiają zasypianie, a mięta, melisa i rumianek wspomagają utrzymanie zdrowego snu.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 saszetkę herbatki zalać w szklance wrzącą wodą, pozostawić pod przykryciem 5-10 minut. Zaleca się sporządzanie naparu 3 razy
dziennie. Nie przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu.

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

Producent
Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie SA
ul. Chałupnika 14
31-464 Kraków

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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