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Rozmarine R99 krople 10 ml
 

Cena: 32,26 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent ASEPTA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
oliwa z oliwek extra virgin, olejek z liści rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis L.); olejek z liści szałwii lekarskiej (Salvia officinalis
L.).

Jedna porcja 1 kropla zawiera: 

1,46 mg* olejku z rozmarynu lekarskiego
0,58 mg* olejku z szałwii lekarskiej

Masa netto
10 ml

Charakterystyka

Rozmarine R99 to połączenie naturalnego olejku z rozmarynu z olejkiem z szałwii.
Rozmarine R99 wspomaga układ nerwowy, dzięki temu wpływa na poprawę samopoczucia i zwiększenie siły
Usprawnia trawienie i przyswajanie pokarmów
Kiedy stosować Rozmarine?

Gdy chcesz wesprzeć stawy przede wszystkim w dłuższym okresie
Potrzebujesz pobudzić apetyt
Uprawiasz sport i chcesz wesprzeć swoje stawy

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie stosować u dzieci.
Osoby uczulone na olejek z rozmarynu bądź olejek z szałwii lekarskiej lub oliwę z oliwek oraz osoby zażywające leki powinny przed
spożyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.
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Stosowanie
4-6 kropli rozcieńczonych w 1/3 szklanki wody, herbaty lub soku, 2-4 razy dziennie. Dobrze rozmieszać. Ze względu na swój
charakterystyczny, intensywny smak preparat może powodować wydzielanie śliny. Stosować rozcieńczony.
Podczas przyjmowania Rozmarine R99 należy spożywać produkty powstałe w wyniku skwaszenia mleka (kefir, jogurt, maślanka) lub
kapustę kiszoną itd, aby wzmocnić florę jelitową.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-20°C) w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
ASEPTA mgr Dariusz Wąsikiewicz
ul. Cieszyńska 365
43-382 Bielsko-Biała

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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