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Herbatka na trawienie 2 g x 20 sasz
 

Cena: 10,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent HERBAPOL KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Owoc bzu czarnego - 27%, ziele werbeny - 18%, owoc kopru włoskiego - 18%, liść mięty - 15%, ziele melisy - 15%, korzeń cykorii - 7%.

Zawartość poszczególnych składników roślinnych w przeliczeniu na dzienną porcję produktu wynosi odpowiednio:
owoc bzu czarnego – 1,62g*, ziele werbeny – 1,08g*, owoc kopru włoskiego – 1,08g*, liść mięty – 0,9g*, ziele melisy – 0,9g*, korzeń
cykorii – 0,42g*.
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
20 saszetek po 2g
Masa netto: 40g

Charakterystyka
Składniki produktu są szczególnie polecane dla osób, które na co dzień borykają się z problemami trawiennymi oraz odczuwają
dyskomfort po obfitych posiłkach.

Koper, mięta i melisa przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego oraz wspierają proces
trawienny. Cykoria wspomaga pracę wątroby, przyczynia się do zwiększenia wytwarzania soków trawiennych. Mięta i koper są
pomocne przy wzdęciach i skurczach brzucha, dodatkowo koper wspomaga apetyt, a mięta jest pomocna w niestrawności

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 saszetkę herbatki zaparzać wrzątkiem pod przykryciem przez 5-10 minut. Zaleca się sporządzanie naparu 3 razy dziennie.
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Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci

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

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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