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Rodzina Zdrowia Dziurawiec x 30 sasz
 

Cena: 5,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wysuszone i rozdrobnione ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.)

1 saszetka zawiera:

Wysuszone i rozdrobnione ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) - 1500 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość: 30 saszetek po 1,5 g
Masa netto: 45 g

Charakterystyka
Dziurawiec zawiera: flawonoidy, garbniki, olejek eteryczny, hiperycynę, kwasy fenolowe, proantocyjanidyny.
Dziurawiec: 

korzystnie wpływa na układ trawienny
ułatwia zasypianie
pozytywnie wpływa na stan psychiczny i dobry nastrój

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na ziele dziurawca. Nie stosować preparatu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz dzieci
poniżej 18 roku życia.
Podczas stosowania produktu należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub naświetlanie promieniami UV.
Przyjmowanie preparatów z dziurawca może mieć wpływ na działanie niektórych, równocześnie stosowanych leków m.in. środków
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przeciwwirusowych, przeciwdepresyjnych, przeciwzakrzepowych i doustnych środków antykoncepcyjnych.

Stosowanie
Saszetkę umieścić w filiżance, zalać 200 ml wrzącej wody i zaparzać pod przykryciem przez 5-8 minut. Jedna saszetka przeznaczona
jest do przygotowania jednej filiżanki naparu.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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