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Nutergia, Ergymunyl - zwiększenie odporności, 250ml
 

Cena: 79,90 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

Właściwości

Polecany do uzupełnienia codziennej diety w okresach obniżonej odporności i nasilonych infekcji jesienno-zimowych.

6 roślin o właściwościach uzupełniających się:

Jeżówka części nadziemne (E.puprpurea) i korzenie (E.angustifolia) - działanie immunostymulujące
Krwawnik pospolity - główki kwiatowe - działanie antybakteryjne, środek przeciwgorączkowy
Grejpfrut - pestki - działanie przeciwkaszlowe - immunostymulujące
Babka - liście -  właściwości przeciwkaszlowe - przeciwzapalne
Rozmaryn - liście - działanie immunostymulujące - antybakteryjne
Oliwka - liście - właściwości antyoksydacyjne - przeciwdrobnoustrojowe

Minerały wzmacniające działanie związków roślinnych.

Specjalnie dobrany roztwór mineralny łączy w sobie pierwiastki, które pomagają w odpowiedzi immunologicznej organizmu. Jest bogaty
w miedź, selen, cynk oraz mangan, które utrzymują prawidłową funkcję układu odpornościowego i chronią prze dnadmiernym stresem
oksydacyjnym.

Sposób użycia

Dorośli, dzieci > 12 lat: w przypadku infekcji: od 10 do 20 ml dziennie w 1 szklanki wody między posiłkami przez okres 15 dni
Zapobiegawczo: 10 ml dziennie w 1 szklanki wody między posiłkami przez okres 10 dni
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Dzieci w wieku 3-6 lat: 2,5 ml dziennie
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml dziennie

Składniki

Wodny roztwór oligoelementów #℣佐⌡⌀眀漀搀愀 昀椀氀琀爀漀眀愀渀愀Ⰰ 欀漀渀挀攀渀琀爀愀琀 眀漀搀礀 洀漀爀猀欀椀攀樀 戀攀稀 猀漀搀甀Ⰰ 猀琀愀渀搀愀爀礀稀漀眀愀渀礀 眀礀挀椁Ԁ最 稀 眀愀瀀椀攀渀渀礀挀栀 愀氀最
morskich - Phymatolithon calcareum, chlorki cynku i chromu, siarczany manganu i miedzi, glukoniany cynku, żelaza i miedzi, selenian i
molibdenian sodu#℣䍐⌡⌀⨀⨀Ⰰ 猀琀愀戀椀氀椀稀愀琀漀爀㨀 最氀椀挀攀爀礀渀愀 爀漁嬀氀椀渀渀愀㬀 眀礀挀椁Ԁ最椀 稀㨀 漀氀椀眀欀椀 ⌡⍏倣℣Olea europaea subsp. europaea, liście#℣䍐⌡⌀⨀⨀Ⰰ 攀挀栀椀渀愀挀攀椀 ⌡⍏倣℣Echinacea
purpurea, części nadziemne i Echinacea angustifolia, korzeń#℣䍐⌡⌀⨀⨀Ⰰ 欀爀眀愀眀渀椀欀愀 ⌡⍏倣℣Achillea millefolium, kwiat#℣䍐⌡⌀Ⰰ 戀愀戀欀椀 ⌡⍏倣℣Plantago lanceolata,
liście#℣䍐⌡⌀⨀⨀⨀Ⰰ 爀漀稀洀愀爀礀渀甀 ⌡⍏倣℣Rosmarinus offi cinalis, liście#℣䍐⌡⌀ 漀爀愀稀 最爀攀樀瀀昀爀甀琀愀 ⌡⍏倣℣Citrus grandis, pestki#℣䍐⌡⌀⨀⨀Ⰰ 愀爀漀洀愀琀 渀愀琀甀爀愀氀渀礀Ⰰ 猀甀戀猀琀愀渀挀樀愀
konserwująca: sorbinian potasu.

**Roślina pochodząca z uprawy ekologicznej

***Roślina pochodząca z rolnictwa zrównoważonego

 

SKŁADNIKI AKTYWNE/20 ml zawiera:

Ekstrakt (równoważnik suszonych roślin):

Jeżówka 1400 mg

Krwawnik pospolity 1240 mg

Grejpfrut 1200 mg w tym: 1,2 mg flawonoidów (naringina)

Babka 917 mg

Rozmaryn 800 mg

Oliwka 400 mg

Wodny roztwór pierwiastków śladowych.

Główne minerały wchodzące w skłąd roztworu

Cynk 3 mg

Mangan 0,6 mg

Miedź 0,3 mg

 

Nie zawiera alkoholu, cukru, słodzików, sztucznych aromatów
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