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Verdin fix 1,8 g x 40 sasz
 

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Verdin Fix w postaci saszetek do zaparzania od USP Zdrowie jest produktem powstałym na bazie kompozycji 6 ziół
wspomagających trawienie oraz pracę żołądka i jelit. Suplement diety przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych i może być stosowany
codziennie, jednak w dawkach nie większych od rekomendowanych.

Na co jest Verdin Fix? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest chęć uzupełnienia codziennej zdrowej diety w składniki
pochodzenia roślinnego, które wspomagają funkcjonowanie układu pokarmowego. W składzie suplementu diety znaleźć można
kolendrę, miętę, kminek, mniszek lekarski oraz lukrecję i dziką różę. Owoc kolendry wspomaga trawienie oraz przyczynia się do
zwalczania niestrawności i problemów z brakiem apetytu. Ponadto wspiera trawienie tłuszczów i utrzymanie odpowiedniego poziomu
cholesterolu oraz pomaga utrzymać równowagę gazową przewodu pokarmowego. Owoc kminku wspiera naturalną pracę jelit, a także
przyczynia się do likwidacji wzdęć. Ziele mięty wspomaga natomiast pracę żołądka, a dzika róża – trawienie oraz pracę układu
pokarmowego. Zielona herbata przyczynia się do lepszego spalania tłuszczów, a lukrecja wspiera pracę błon śluzowych żołądka oraz
jelit. Z kolei mniszek lekarski wspomaga utrzymanie odpowiedniego pH żołądka oraz procesy żółciotwórcze i żółciopędne.

W opakowaniu o masie netto 72 g znajduje się 40 saszetek Verdin Fix. W skład 4 saszetek suplementu diety wchodzi 2,16 g ziela mięty
pieprzowej, 2,16 g owoców kolendry siewnej oraz 1,08 g owoców kminku zwyczajnego. W 4 saszetkach suplementu diety znaleźć można
też 0,56 g owoców dzikiej róży i 0,44 g liści palczatki cytrynowej, a oprócz tego 0,4 g liści herbaty zielonej, 0,2 g korzenia lukrecji gładkiej
oraz 0,2 g korzenia mniszka lekarskiego.

Suplement diety Verdin Fix należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach przez niego wskazanych. Produkt może być
stosowany zarówno przed jedzeniem, jak i po nim, a także między posiłkami. Szczególnie wskazany jest po ciężkostrawnych, obfitych
posiłkach. Rekomendowane dawkowanie Verdin Fix to nie więcej niż 4 saszetki dziennie. Jak przygotować suplement diety Verdin Fix?
Zawartość 1 saszetki produktu należy umieścić w filiżance, zalać około 200 ml wrzątku, a następnie zaparzać przez około 5–10 minut.
Nie należy stosować większych dawek suplementu diety od wskazanych.

Suplement diety Verdin Fix nie powinien być przyjmowany przez każdego pacjenta, ponieważ istnieją ku temu przeciwwskazania. Nie
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należy z niego korzystać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Ze względu na to, że suplement zawiera
lukrecję, pacjenci zmagający się z nadciśnieniem powinni unikać jego nadmiernego spożycia. Produkt przeznaczony jest dla pacjentów
dorosłych, zatem nie należy podawać go dzieciom. Verdin Fix jest suplementem diety, więc nie należy traktować go jako substytutu
zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt może uzupełniać dietę, ale należy zadbać, aby nie był stosowany w dawkach
większych niż wskazane. Suplement diety wymaga również prawidłowego przechowywania – należy zabezpieczyć go tak, aby nie był
widoczny i dostępny dla dzieci.

Opis
Kompozycja 6 ziół Verdin fix
Ziele mięty pieprzowej
Owoc dzikiej róży
Owoc kminku zwyczajnego
Owoc kolendry siewnej
Korzeń mniszka lekarskiego
Korzeń lukrecji gładkiej

Verdin fix to kompozycja 6 ziół znanych z prozdrowotnych właściwości.

Owoc kolendry wspomaga prawidłowe trawienie
Ziele mięty wspomaga prawidłową pracę żołądka
Owoc kminku sprzyja naturalnej pracy jelit

Doskonały do: pierogi, spaghetti, dania z grilla, pizza

Cechy

wspomaga trawienie, pracę żołądka i jelit
kompozycja 6 ziół: kolendra, mięta, kminek, mniszek lekarski, lukrecja, dzika róża

Składniki
Verdin fix w dziennej porcji (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 róży dzikiej (Rosa canina) 0,56 g, liść palczatki cytrynowej (Cymbopogon
citratus), liść herbaty zielonej (Camellia sinensis) 0,36 g, korzeń lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra) 0,20 g, korzeń mniszka lekarskiego
(Taraxacum officinale) 0,20 g

Stosowanie
Saszetkę zalej wrzącą wodą (200 ml) i zaparzaj pod przykryciem 5-10 minut

Dorośli: zaleca się picie 4 filiżanek naparu dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia (4 saszetek). Nie zaleca się stosowania preparatu przez kobiety w ciąży
lub karmiące piersią. Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie
zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Przechowywanie
W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem. Przechowywać z dala od obcych zapachów.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
40 x 1,8

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
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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.
 

Galeria
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