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Oryginalne zioła szwedzkie 250 ml (Langsteiner)
 

Cena: 30,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny

Producent LANGSTEINER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Składniki w 15 ml:
Inulina 0,08g, alkohol etylowy 0,07 ml, wyciąg z korzenia arcydzięgla 0,06 g, wyciąg z myrry 0,06 g, wyciąg z owoców orzecha włoskiego
0,05 g, wyciąg z kłącza ostryżu długiego 0,04 g, wyciąg z korzenia goryczki 0,04 g, wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego 0,04 g, kwas
mlekowy 0,03 g, wyciąg z ziela piołunu 0,0126 g, wyciąg z owocu pomarańczy gorzkiej 0,009 g, wyciąg z kory cynamonowca 0,006 g,
wyciąg z korzenia tataraku 0,006 g, wyciąg z gałki muszkatałowej 0,005 g, wyciąg z owocu kardamonu 0,004 g, wyciąg z kłącza imbiru
0,002 g, wyciąg z kwiatu dziewanny 0,001 g
Zawartość alkoholu 0,49% obj.

15 ml zawiera:

wartość energetyczna - 6,51 kJ (1,55 kcal)
tłuszcz - 0,04 g

kwasy tłuszczowe nasycone - 0,00 g
węglowodany - 0,14 g

cukry - 0,05 g
błonnik - 0,00 g
białko - 0,01 g
sól - 0,00 g

Masa netto
Objętość netto: 250 ml.

Charakterystyka
Składniki zawarte w preparacie pobudzają wydzielanie soków trawiennych - śliny, żółci i soku żołądkowego , dzięki czemu ułatwiają
przyswajanie składników pokarmowych. Preparat przyjęty przed jedzeniem wpływa korzystnie na apetyt.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, kobiety w ciąży, matki karmiące piersią.

Stosowanie
Zaleca się spożywać 15 ml 1 raz dziennie, przed lub po posiłku. Produkt należy spożywać po rozcieńczeniu z wodą przegotowaną lub
herbatą ziołową.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce przez okres
nie dłuższy niż 1 miesiąc.

Producent
LANGSTEINER
ul. Białoprądnicka 16,
31-221 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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