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Verdin fix 1,8 g x 20 sasz
 

Cena: 7,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ziele mięty pieprzowej, owoc kolendry siewnej, owoc kminku zwyczajnego, owoc dzikiej róży, liść palczatki cytrynowej, liść zielonej
herbaty, korzeń lukrecji gładkiej, korzeń mniszka lekarskiego.

Składniki w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcję do spożycia - 4 saszetki:
ziele mięty pieprzowej (Mentha piperita)– 2,16 g*,
owoc kolendry siewnej (Coriandrum sativum) – 2,16 g,*
owoc kminku zwyczajnego (Carum carvi) – 1,08 g*,
owoc dzikiej róży (Rosa canina) - 0,56 g*,
liść palczatki cytrynowej (Cambopogan citratus) - 0,44 g*,
liść herbaty zielonej (Camelia sinensis) - 0,40 g*,
korzeń lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra) - 0,20 g*,
korzeń mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) - 0,20 g*.
* brak referencyjnej wartości spożycia
Zawiera lukrecję.

Masa netto
Masa netto: 36 g (20 saszetek po 1,8 g).

Charakterystyka
Verdin Fix to bogata kompozycja ziół, które w odpowiednio dobranych proporcjach korzystnie wpływają na układ trawienny. Preparat
polecany w sytuacjach takich jak:

zarówno przed i po jedzeniu
po obfitych, ciężkostrawnych posiłkach
do codziennego stosowania, między posiłkami.
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Składniki aktywne zawarte w nasionach kolendry pomagają w zwalczaniu niestrawności oraz utraty apetytu. Wpływają korzystnie na
proces trawienia tłuszczów oraz sprzyjają utrzymywaniu właściwego poziomu cholesterolu.
Ponadto wykazano, iż kolendra przyczynia się do zachowania równowagi gazowej w przewodzie pokarmowym.
Nasiona kminku pomagają w trawieniu, likwidują wzdęcia oraz stymulują wydzielanie soków trawiennych.
Dzika róża wspomaga trawienie i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego.
Składniki zielonej herbaty biorą udział w spalaniu tłuszczów. Dzięki temu sprzyjają utrzymaniu właściwej wagi i ograniczają apetyt.
Zielona herbata pomaga ponadto regulować właściwy stosunek tzw. złego i dobrego cholesterolu.
Lukrecja sprzyja prawidłowej pracy błon śluzowych żołądka oraz jelit.
Zaletą mniszka jest zdolność utrzymania właściwego pH żołądka oraz korzystny wpływ na funkcjonowanie wątroby, związane z jego
działaniem żółciotwórczym i żółciopędnym.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu. Zawiera lukrecję - chorzy na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia.

Stosowanie
Produkt przeznaczony jest do codziennego stosowania prez osoby dorosłe. Można go przyjmować zarówno przed, w trakcie, jak i po
jedzeniu. Zaleca się picie maksymalnie 4 filiżanek naparu dziennie. Verdin fix jest szczególnie polecany po obfitych, ciężkostrawnych
posiłkach. W celu przygotowania napoju saszetkę Verdinu fix należy umieścić w filiżance i zalać 200 ml wrzącej wody. Tak
przygotowany napar powinien się zaparzać pod przykryciem od 5 do 10 minut.

Przechowywanie
Należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i
obcych zapachów.

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla:
USP Zdrowie Sp. z o. o.,
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa

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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