
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Oregasept H97 olejek z oregano 10 ml odporność
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać płyn

Producent INNE

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie odporność

Opis produktu
 

Zalecana do spożycia dzienna porcja

4 krople rozcieńczone w ok. 1/3 szklanki płynu 2-3 razy dziennie.

W czasie stosowania OREGASEPTU H97 należy zwiększyć ilość spożywanych płynów. Aby dodatkowo wzmocnić florę jelitową należy
podczas przyjmowania preparatu  spożywać produkty powstałe w wyniku skwaszenia mleka (kefir, jogurt, maślanka) lub kapustę
kiszoną itp.

Skład

24,84 g oliwy z oliwek extra virgin; 2,76 g olejku z oregano (Origanum Vulgare);

Sposób użycia

Rozcieńczyć w przynajmniej 1/3 szklanki wody, soku (np. pomidorowego, wielowarzywnego) lub herbaty. Dobre rezultaty daje
rozcieńczanie w maślance, jogurcie lub kefirze. Można przyjmować olejek z serkiem homogenizowanym lub z przetartymi zupkami.

Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Produkt jest suplementem diety i nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenia

Zawsze stosować produkt w rozcieńczeniu!
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 Kobiety w ciąży i karmiące piersią uczulone na olejek z oregano lub oliwę z oliwek oraz osoby zażywające leki lub chore powinny przed
spożyciem skonsultować się z lekarzem.

Osoby o skłonnościach do alergii powinny przed spożyciem sprawdzić, czy nie wystąpi alergia na olejek z oregano, rozpoczynając od 1
kropli na 1/3 szklanki wody i stopniowo, jeśli nie wystąpi alergia zwiększać ilość spożywanego produktu.

Podanych rad i sposobów stosowania olejku z oregano nie należy traktować jako zastąpienie wizyty u lekarza bądź stosowania środków
leczniczych. Oregasept H97® – olejek z oregano jest suplementem wzbogacającym dietę w fenole z oregano.

Zawartość:

Opakowanie: 10 ml

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PROFARM

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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