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Energy, Renol koncentrat - zdrowy układ moczowy i prostata,
krople 30 ml
 

Cena: 89,00 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

Zastosowanie koncentratu ziołowego Renol jest ściśle związane z właściwościami naturalnych składników
produktu.

Właściwości wyciągów ziołowych zawartych w produkcie Renol:

pomaga w utrzymaniu mobilności i elastyczności stawów;
przyczynia się do procesu syntezy tkanki łącznej;
zwiększa fizjologiczną odporność organizmu w przypadku trudnych warunków atmosferycznych;
przyczynia się do zachowania integralności organizmu dzięki właściwością przeciwbakteryjnym;
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu moczowego;
wspomaga proces eliminacji wody z organizmu;
pomaga eliminować bakterie z układu moczowego;
zwiększa wytrzymałość organizmu na poziomie dróg moczowych;
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania prostaty;
kojące działanie na gardło i jamę ustną;
przynosi ulgę w przypadku podrażnienia gardła i strun głosowych;
korzystnie wpływa na funkcjonowanie górnych dróg oddechowych;
wspomaga system odpornościowy; 
zawiera zioła korzystnie wpływające na funkcjonowanie serca, ciśnienie krwi oraz poziom cholesterolu;

Środki ostrożności: u chorych z nadciśnieniem wymagana jest kontrola ciśnienia tętniczego;

Ciąża i okres karmienia piersią: skonsultować z lekarzem;

Dawkowanie

dzieci: od 3 lat – 2 krople dziennie,
od 12 lat – 7 kropli dziennie,
dorośli: 2-7 kropli 1 do 3 razy dziennie.
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wprzypadku pominięcia dawki nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki;

Skład 

Ekstrakt ziołowy #℣佐⌡⌀嘀攀爀戀攀渀愀 漀昀昀椀挀椀渀愀氀椀猀Ⰰ 匀漀氀椀搀愀最漀 瘀椀爀最愀甀爀攀愀Ⰰ 䌀愀氀氀甀渀愀 瘀甀氀最愀爀椀猀Ⰰ 䌀漀渀礀稀愀 挀愀渀愀搀攀渀猀椀猀Ⰰ 䄀爀琀攀洀椀猀椀愀 搀爀愀挀甀渀挀甀氀甀猀Ⰰ 刀椀戀攀猀 渀椀最爀甀洀Ⰰ
Arctium lappa, Tropaeolum majus, Sambucus nigra, Bidens tripartita, Polygonum aviculare, Epilobium parviflorum, Ononis spinosa,
Geranium robertianum, Filipendula ulmaria #℣䍐⌡⌀Ⰰ 猀漀爀戀椀琀†ጀ 嬀爀漀搀攀欀 猁䈀漀搀稁Ԁ挀礀Ⰰ 挀攀氀甀氀漀稀愀 洀椀欀爀漀欀爀礀猀琀愀氀椀挀稀渀愀†ጀ 稀愀朁ᤀ猀稀挀稀愀挀稀Ⰰ 眀漀搀愀Ⰰ 最甀洀愀
ksantanowa – zagęszczacz, ekstrakt z nasion grejpfruta – konserwant, sorbinian potasu – konserwant, mieszanka olejków 0,12%.

Podstawowy skład 

Werbena pospolita, Wrzos zwyczajny, Nawłoć pospolita, Bylica draganek, Konyza kanadyjska, Porzeczka czarna, Łopian większy, Uczep
trójlistkowy, Rdest ptasi, Dziki bez czarny, Nasturcja większa, Wierzbownica drobnokwiatowa, Wiązówka błotna, Bodziszek cuchnący,
Wilżyna ciernista

Produkt bez cukru.

Ważne wskazówki

suplement diety;
przyjmować pół godziny przed lub po posiłku
można rozcieńczyć wodą;
zwiększyć ilość przyjmowanych płynów;
po trzech tygodniach stosowania wskazana jest tygodniowa przerwa;
w przypadku chorób przewlekłych zaleca się stosować ilości minimalne;
w przypadku ostrych infekcji należy stosować ilości maksymalne; -
pogorszenie stanu zdrowia #℣佐⌡⌀琀稀眀⸀ 爀攀眀攀爀猀⌡⍃倣℣ jest naturalnym, pozytywnym, zwrotnym procesem regeneracji; gdy wystąpi rewers
należy zwiększyć ilość przyjmowanych płynów równocześnie zmniejszyć stosowane ilości preparatu- utrzymywać te porcje do
momentu poprawy, a następnie stopniowo zwiększać ilości;
2 krople dziennie są dawką profilaktyczną, 7 kropli to dawka regeneracyjna;
przed użyciem dokładnie wstrząsnąć;
polecamy połączenie z kremem Artrin (firmy Energy);
odpowiedni dla diabetyków;
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