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Himalaya Chyavanaprasha miód ziołowy 500 g
 

Cena: 39,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 g

Postać Miody

Producent HIMALAYA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aegle marmelos, Oroxylum indicum, Gmelina arborea, Sida cordifolia, Piper longum, Tribulus terrestris,Solanum xanthocarpum,
Phyllanthus amarus, Vitis vinifera, Leptadenia reticulata, Terminalia chebula, Tinospora cordifolia, Cyperus rotundus, Boerhaavia diffusa,
Elettaria cardamomum, Santalum album, Adhatoda vasica, Lilium polyphyllum, Emblica officinalis, Meldespumatum, Cinnamomum
zeylanicum, Mesua ferrea

Wartości odżywcze w 1 porcji (20 g - 2 łyżeczki od herbaty):
Wartość energetyczna: 65 kcal/272,14 kJ
Węglowodany: 16,1 g (0,3% RWS)

w tym cukry 11,5 g (0,09% RWS)

Tłuszcz: 0,02 g (0,07%RWS)

w tym tłuszcze nasycone: 0,0 g

Białko: 0,16 g (0,05% RWS)
Sód: 0,1 g (0,06% RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
500 g

Charakterystyka

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/himalaya-chyavanaprasha-miod-ziolowy-500-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Chyavanaprasha zawiera w składzie 45 ziół i jest wytwarzana na podstawie wielowiekowej receptury pod ścisłym nadzorem
naukowców z firmy Himalaya. Jej naturalne składniki są poddawane testom jakościowym i ilościowym w celu zapewnienia
najwyższego poziomu czystości.
Himalaya Chyavanaprasha jest wzbogacona czystym miodem i wyciągiem z amli będącym bogatym źródłem witaminy C.
Dla kogo: osoby starsze, osoby po przebytych chorobach, niedożywione, osłabione, narażone na stres, przemęczone.
Unikalna kombinacja ziół w Chyavanprasha pomaga zapobiegać nawracającym infekcjom i osłabieniu, przyczynia się do
wzmocnienia odporności.
Pomaga utrzymać poziom sił witalnych i energię organizmu. Wspomaga ochronę komórek przed procesami starzenia.
Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania płuc, ułatwia oddychanie, przyczynia się do oczyszczania dróg oddechowych.
Dzięki swoim właściwościom ściągającym pomaga utrzymać równowagę nawilżenia w nosie, gardle i płucach.
Pomaga utrzymać silne i zdrowe serce.
Wspomaga detoksykację krwi.
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie wątroby i ochronę wątroby przed toksynami.
Pomaga utrzymać prawidłowy poziom lipidów we krwi, zwiększa poziom dobrego cholesterolu HDL .
Wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu żelaza we krwi.
Pomaga utrzymać równowagę w stresujących sytuacjach.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 - 2 łyżeczki (12 g) 2 dziennie razy ( wieczorem i rano, przynajmniej 15 minut przed jedzeniem).
Dzieci - maksimum 1 łyżeczkę dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Trzymać z dala od dzieci.

Producent
The Himalaya Drug Company Makali
562 123 Bangalore

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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