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Vernikabon syrop ziołowo-miodowy 130 g
 

Cena: 25,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 130 g

Postać Syropy

Producent BONIMED

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
miód pszczeli, woda, wyciąg z ziela piołunu, wyciąg z nasion czarnuszki, ekstrakt z łupiny orzecha włoskiego, ekstrakt z róży, olejki:
goździkowy, kminkowy, tymiankowy, kolendrowy, miętowy, cytrynowy, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu 4 łyżeczki (ok. 16g) zawiera:

Miód pszczeli 12,8g*
wyciąg z ziela piołunu 600 mg*
Wyciąg z nasion czarnuszki 600mg*
ekstrakt z łupiny orzecha włoskiego 400 mg*
 120 mg* ekstraktu z róży
0,12 mg* olejku goździkowego
po 0,11 mg* olejku kminkowego i tymiankowego
po 0,1 mg* olejku kolendrowego, miętowego i cytrynowego.

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Objętość netto: 130 g/100 ml

Charakterystyka
Preparat ziołowy wspomagający proces trawienia i prawidłową pracę jelit u osób, u których występują pasożyty jelitowe.

Przeciwwskazania
Nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.
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Stosowanie
2 razy dziennie po 1-2 łyżeczek przed jedzeniem. Po 7 dniach zrobić 1 tydzień przerwy i ponownie stosować przez 7 dni.
Miód w preparacie może ulegać krystalizacji, dlatego można go ogrzać w ciepłej wodzie.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. poniżej 25 0C, w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
promieniami słonecznymi. Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Producent
Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED
ul. Stawowa 23
34-300 Żywiec

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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