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RATRAVIN, 30 szt. Wsparcie prawidłowej pracy wątroby
(karczoch)
 

cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent Synoptis

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Wątroba

Opis produktu
 

Opakowanie

30 szt. tabletek powlekanych / Suplement diety

Dawkowanie

1-2 tabletki / dzień

Składniki

1 tabletka zawiera:

150 mg wyciągu z rzodkwi

60 mg wyciągu z karczocha

40 mg wyciągu z mięty pieprzowej

40 mg L-asparaginianu L-ornityny

Działanie

Składniki preparatu wpływają korzystnie na:
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 prawidłową pracę wątroby (karczoch)

proces trawienia (karczoch, mięta)

utrzymanie komfortu trawiennego po spożyciu tłustych, ciężkostrawnych posiłków (karczoch)

w przypadku wzdęć i uczucia pełności (mięta)

prawidłowe funkcjonowanie żołądka i jelit (mięta)

Dobry wybór

Po spożyciu tłustych i ciężkostrawnych posiłków

Zawiera 3 wyciągi ziołowe dla wsparcia pracy układu trawiennego – z rzodkwi, karczocha i mięty

Czy wiesz, że…

Karczoch jest smaczną rośliną, cenioną zwłaszcza w kuchni włoskiej. Częścią, którą spożywamy w przypadku młodej rośliny, jest
kwiatostan, jego dno oraz krótki koniec łodygi, w przypadku starszych pąków jadalne jest tylko dno kwiatowe, nazywane też sercem
karczocha.

Czytaj więcej

Karczoch to źródło cennych dla zdrowia składników, dzięki którym jego spożywanie wspomaga przebieg procesów trawiennych, pracę
żołądka i prawidłowy przepływ soków trawiennych. Wspomaga też prawidłową pracę wątroby i dróg żółciowych. Karczoch jest zalecany
jako dodatek do tłustych, ciężkostrawnych posiłków, gdyż ma korzystny wpływ na zwiększenie komfortu trawiennego. Karczoch
przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu i lipidów we krwi oraz wspomaga pracę serca.

Przy spożywaniu ciężkostrawnych potraw warto:

stosować jako dodatki musztardę lub chrzan,

stosować różnorodne zioła jako przyprawy,

pić wodę i napary ziołowe (np. z mięty) pomiędzy posiłkami.

po posiłku dobrze wyjść na spacer – umiarkowany wysiłek fizyczny jest zawsze wskazany,

można też delikatnie rozmasować brzuch lub zastosować ciepły okład.
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