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Olejek pichtowy z jodły syberyjskiej 50 ml (do użytku
wewnętrznego)
 

Cena: 33,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Olejki eteryczne

Producent LABORATORIA NATURY SP Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
100% olejku z syberyjskiej jodły białokorej* (Abies sibirica) z zawartością min. 20 % octanu bornylu.

Produkt naturalny, pozyskiwany metodą destylacji z parą wodną.

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Objętość netto: 50 ml

Charakterystyka

Olejek Pichtowy wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych oraz układu odpornościowego.
Olejek Pichtowy suplement diety Laboratoria Natury Sp. z o. o. pozyskiwany jest z młodych pędów specjalnego gatunku
syberyjskiej jodły białokorej (Abies sibirica), rosnącej wyłącznie na ekologicznie czystych terenach Syberii.

Przeciwwskazania
Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na olejek pichtowy. Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek
karmiących, dzieci do 4 roku życia oraz w astmie oskrzelowej i obfitym „mokrym” kaszlu.

Stosowanie
Od 5 do 20 kropli na łyżeczce soku lub miodu jeden raz dziennie.
Maksymalna porcja dzienna zawiera 20 kropli olejku pichtowego.
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Przechowywanie
Przechowywać szczelnie zamknięte, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych.

Producent
Laboratoria Natury Sp. z o. o.
20-228 Lublin, ul. Zawieprzycka 8d

Ważne informacje
Preparat może być spożywany przez wegetarian i wegan.

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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