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Langsteiner, Oryginalne zioła szwedzkie, 250 ml
 

Cena: 36,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent LANGSTEINER

Opis produktu
 

Zioła szwedzkie to suplement diety o unikatowej kompozycji ziół, zawierających głównie surowce goryczkowe i aromatyczno – gorzkie
oraz olejki eteryczne, wpływające na procesy trawienia. Pobudzają wydzielanie soków trawiennych – śliny, żółci i soku żołądkowego,
dzięki czemu ułatwiają przyswajanie składników pokarmu.

Oryginalne zioła szwedzkie to zdrowotna moc ziół, która jest wykorzystywana w medycynie ludowej już od stuleci. Oryginalne Zioła
Szwedzkie stanowią unikatową kompozycję kilku ziół w formie nalewki na alkoholu etylowym. Gorzkie zioła, jak piołun czy korzeń
goryczki przede wszystkim pobudzają wydzielanie soków trawiennych, co sprzyja dobremu trawieniu i przyswajaniu składników
pokarmowych. Zioła pobudzają także apetyt. Sprawdzają się we wszelkich zaburzeniach związanych z trawieniem, a więc pomagają w
problemach żołądkowo-jelitowych, zaparciach, kolkach czy wzdęciach. Warto pamiętać, że zawierają alkohol, więc nie są wskazane dla
kobiet w ciąży i matek karmiących. Natomiast osoby cierpiące na niewydolność nerek, niedrożność jelit, nadciśnienie lub uszkodzenie
wątroby powinny skonsultować się z lekarzem, zanim zaczną je stosować.

Właściwości

Oryginalne zioła szwedzkie stanowią unikatową kompozycję kilku ziół w formie nalewki na alkoholu etylowym. Gorzkie zioła, jak piołun
czy korzeń goryczki przede wszystkim pobudzają wydzielanie soków trawiennych, co sprzyja dobremu trawieniu i przyswajaniu
składników pokarmowych. Zioła pobudzają także apetyt. Sprawdzają się we wszelkich zaburzeniach związanych z trawieniem, a więc
pomagają w problemach żołądkowo-jelitowych, zaparciach, kolkach czy wzdęciach.

Preparat przyjęty przed jedzeniem wpływa korzystnie na apetyt.
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Zalecana do spożycia dzienna porcja

Zaleca się spożywać 15 ml 1 raz dziennie, przed lub po posiłku.
Produkt należy spożywać po rozcieńczeniu z wodą przegotowaną lub herbatą ziołową.
Ilość produktu spożywanego i poziom jego spożycia jest niezbędny do uzyskania korzystnego działania.

Skład

Składniki: woda oczyszczona ad 15 ml; karmel (barwnik E150a); inulina 0,075 g; korzeń arcydzięgla 0,06 g; myrra 0,06 g; alkohol etylowy
0,074 ml; zielony owoc orzecha włoskiego 0,055 g; korzeń ostryżu plamistego 0,044 g; korzeń mniszka 0,039 g; korzeń goryczki 0,038 g;
kwas mlekowy (konserwant E270); glikol propylenowy (nośnik E1520); sorbinian potasu (konserwant E202); ziele piołunu 0,013 g;
naowocnia pomarańczy gorzkiej 0,006 g; kora cynamonowca wonnego 0,006 g; korzeń tataraku 0,006 g; owoc kardamonu (ekstrahent-
etanol 50%(v/v)) 0,005 g; gałka muszkatołowa (aromat); korzeń imbiru 0,002 g; kwiat dziewanny 0,002 g.

Uwagi do stosowania

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Po otwarciu przechowywać w lodówce przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
Należy zachować pudełko przez cały okres stosowania wyrobu, aby w razie potrzeby można było ponownie przeczytać pełną
informację o wyrobie.
Osad nie powoduje obniżenia wartości odżywczych.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych z wyjątkiem kobiet w ciąży i matek karmiących.
Osoby, u których zdiagnozowano jakiekolwiek schorzenia, np. nadciśnienie, niedrożność jelit, niewydolność nerek, uszkodzenie
wątroby powinny przed zastosowaniem produktu skonsultować się z lekarzem.
Produkt zawiera alkohol. Może obniżać sprawność psychofizyczną, dlatego nie powinien być stosowany przez osoby
prowadzące pojazdy mechaniczne i obsługujące urządzenia będące w ruchu.
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