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Sylimarol fix x 20 sasz po 1,5 g
 

Cena: 10,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ziele mięty, owoc kopru włoskiego, ziele dziurawca, ziele melisy, korzeń lukrecji, korzeń lubczyka, korzeń cykorii.

Zawartość w porcji dziennej (1 saszetka):
Ziele mięty (Mentha piperita): 0,39 g*
Owoc kopru włoskiego (Foeniculum vulgare): 0,30 g*
Ziele dziurawca (Hypericum perforatum): 0,30 g*
Ziele melisy (Melissa officinalis): 0,21 g*
Korzeń lukrecji (Glycyrrhiza glabra): 0,15 g*
Korzeń lubczyka (Levisticum officinale): 0,105 g*
Korzeń cykorii (Cichorium intybus L.): 0,045 g*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
30 g (20 saszetek po 1,5g)

Charakterystyka

Sylimarol® fix to unikatowa kompozycja ziół wspierających pracę układu trawiennego.
Ziele mięty i melisy stymuluje pracę żołądka i jelit - przyczynia się do wydzielania soków trawiennych, przywrócenia
prawidłowych ruchów perystaltycznych, przyczynia się do zapobiegania wzdęciom oraz niwelowania gazów, przynosząc ulgę po
ciężkostrawnym posiłku.
Ziele dziurawca i korzeń cykorii wspomaga pracę wątroby i woreczka żółciowego.
Korzeń lukrecji wspomaga prawidłową pracę błon śluzowych żołądka oraz jelit, utrzymując komfort i równowagę trawienną
u osób z wrażliwym układem pokarmowym.
Owoc kopru włoskiego jest znany jako środek wiatropędny, pomaga w trawieniu, przyczynia się do likwidacji wzdęć oraz
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stymuluje wydzielanie soków trawiennych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci i kobiet w ciąży.

Stosowanie
Zalecane dzienne spożycie: 1 saszetka do przygotowania naparu.
1 saszetkę zalać 200 ml wrzącej wody. Zaparzać pod przykryciem 5-8 minut.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.
ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań

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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