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Herbatka oczyszczająca 2 g x 20 sasz
 

Cena: 10,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent HERBAPOL KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
iele pokrzywy - 20%, ziele fiołka trójbarwnego - 16%, trawa cytrynowa - 15%, ziele mniszka - 13%, koszyczek rumianku - 13%, liść
czerwonokrzewu - 10%, owoc róży - 9%, ziele skrzypu - 4%.

Zawartość w 3 porcjach produktu:
ziele pokrzywy 1,2 g*
ziele fiołka trójbarwnego 0,96 g*
trawa cytrynowa 0,90 g*
ziele mniszka 0,78 g*
koszyczek rumianku 0,78 g*
liść czerwonokrzewu 0,60 g*
owoc róży 0,54 g*
ziele skrzypu 0,24 g*

* - brak zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
Masa netto: 40 g
Zawartość w opakowaniu: 20 saszetek

Charakterystyka
Herbatka to idealnie dobrana kompozycja ziół i owoców, która stanowi uzupełnienie codziennej diety. Składniki herbatki są szczególnie
polecane osobom pragnącym oczyścić swój organizm. Pokrzywa, róża i skrzyp zwiększają wydalanie wody z organizmu przez nerki oraz
wspomagają pracę układu moczowego. Fiołek jest pomocny przy problemach z trądzikiem, przyczynia się do poprawy wyglądu skóry i
wspomaga utrzymanie jej w zdrowiu. Skrzyp również wspomaga utrzymanie w dobrej kondycji skóry, włosów i paznokci. Fiołek i
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mniszek przyczyniają się do oczyszczania krwi, poprzez zwiększenie wydalania moczu. Róża i pokrzywa wspomagają naturalną
odporność organizmu, ponadto róża jest naturalnym źródłem antyoksydantów, które przyczyniają się ochrony organizmu przed
negatywnym działaniem wolnych rodników. Trawa cytrynowa i róża nadają herbatce subtelny smak i aromat.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 saszetkę herbatki zaparzać wrzątkiem pod przykryciem przez 5-10 min. Zaleca się sporządzanie naparu 3 razy dziennie. Nie
przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

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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