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Verdin Fix, herbata, 40 saszetek
 

cena: 12,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 40 saszetek

Postać Saszetki

Producent Herbapol Poznań

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Wątroba

Opis produktu
 

mięta lekarska (mięta pieprzowa) reguluje pracę żołądka i jelit, pobudza wydzielanie soków trawiennych, przywraca prawidłowe ruchy
perystaltyczne, zapobiega wzdęciom i gazom, przynosząc ulgę po ciężkostrawnych posiłkach

kolendra siewna wspomaga proces trawienia tłuszczów, zwalcza niestrawność i utratę apetytu, sprzyja utrzymaniu cholesterolu na
prawidłowym poziomie, przyczynia się do zachowania równowagi gazowej w przewodzie pokarmowym

kminek ma właściwości wiatropędne i przeciwskurczowe, pomaga likwidować wzdęcia, stymuluje wydzielanie soków trawiennych

dzika róża wspomaga trawienie, a ze względu na wysoką zawartość antyoksydantów i witaminy C działa wzmacniająco na organizm

zielona herbata przyspiesza metabolizm, jej składniki biorą udział w procesie termogenezy, czyli spalania tłuszczów, wspierając
utrzymanie prawidłowej wagi i ograniczając apetyt, ponadto reguluje właściwy stosunek złego i dobrego cholesterolu, chroni przez
działaniem wolnych rodników i promieni UV, a także zwalcza uczucie zmęczenia, korzystnie wpływa na układ odpornościowy oraz serce

lukrecja wpływa na prawidłową pracę błon śluzowych żołądka i jelit

mniszek lekarki (popularny mlecz) ma działanie prebiotyczne, a także żółciotwórcze i żółciopędne, dzięki czemu wspomaga
funkcjonowanie wątroby.

Verdin Fix herbata polecana jest osobom, które cierpią na problemy z trawieniem, częste wzdęcia i gazy. Preparat jest szczególnie
polecany przy obfitych, ciężkostrawnych posiłkach.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 4 filiżanki dziennie.
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 Saszetkę należy zalać wrzącą wodą i zaparzać pod przykryciem 5-10 minut.

Skład

Składniki (w przeliczeniu na zalecaną porcję do spożycia w ciągu dnia – 4 saszetki):

ziele mięty pieprzowej (Mentha piperita)

2,16g

owoc kolendry siewnej (Coriandrum sativum)

2,16g

owoc kminku zwyczajnego (Carum carvi)

1,08g

owoc róży dzikiej (Rosa canina)

0,56g

liść palczatki cytrynowej (Cymbopogon citratus)

0,44g

liść herbaty zielonej (camelia sinensis)

0,40g

korzeń lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra)

0,20g

korzeń mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale)

0,20g

Uwagi do stosowania

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

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.

Zawiera lukrecję – chorzy na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia.

Zawartość:

40 saszetek
Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: US PHARMACIA
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Parametry

Wybierz moc 70 mg (0,00 PLN)
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