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Verdin Fix mieszanka ziołowa, 40 saszetek
 

Cena: 14,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Opis produktu
 

Suplement diety, którego składniki takie jak: owoc kolendry, ziele mięty czy owoc kminku wspierają układ trawienny. Owoc kolendry
wspomaga prawidłowe trawienie. Ziele mięty wspomaga prawidłową pracę żołądka. Owoc kminku sprzyja naturalnej pracy jelit. Preparat
jest szczególnie polecany zarówno przed i po jedzeniu, po obfitych, ciężkostrawnych posiłkach, do codziennego stosowania między
posiłkami.

Zastosowanie

suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie

zaleca się picie maksymalnie 4 filiżanek naparu dziennie. Całość zalej 200ml wrzącej wody. Zaparzaj pod przykryciem 5-10min.

Składniki

ziele mięty pieprzowej #℣佐⌡⌀䴀攀渀琀栀愀 瀀椀瀀攀爀椀琀愀⌡⍃倣℣, owoc kolendry siewnej #℣佐⌡⌀䌀漀爀椀愀渀搀爀甀洀 猀愀琀椀瘀甀洀⌡⍃倣℣, owoc kolendry siewnej #℣佐⌡⌀䌀漀爀椀愀渀搀爀甀洀 猀愀琀椀瘀甀洀⌡⍃倣℣,
owoc kminku zwyczajnego #℣佐⌡⌀䌀愀爀甀洀 挀愀爀瘀椀⌡⍃倣℣, owoc dzikiej róży #℣佐⌡⌀刀漀猀愀 挀愀渀椀渀愀⌡⍃倣℣, liść palczatki cytrynowej #℣佐⌡⌀䌀愀洀戀漀瀀漀最愀渀 挀椀琀爀愀琀甀猀⌡⍃倣℣, liść herbaty
zielonej #℣佐⌡⌀䌀愀洀攀氀椀愀 猀椀渀攀渀猀椀猀⌡⍃倣℣, korzeń lukrecji gładkiej #℣佐⌡⌀䜀氀礀挀礀爀爀栀椀稀愀 最氀愀戀爀愀⌡⍃倣℣, korzeń mniszka lekarskiego #℣佐⌡⌀吀愀爀愀砀愀挀甀洀 漀昀昀椀挀椀渀愀氀攀⌡⍃倣℣. 4 saszetki
zawierają: ziele mięty pieprzowej #℣佐⌡⌀䴀攀渀琀栀愀 瀀椀瀀攀爀椀琀愀⌡⍃倣℣ 2,16g, owoc kolendry siewnej #℣佐⌡⌀䌀漀爀椀愀渀搀爀甀洀 猀愀琀椀瘀甀洀⌡⍃倣℣ 2,16g, owoc kminku zwyczajnego
#℣佐⌡⌀䌀愀爀甀洀 挀愀爀瘀椀⌡⍃倣℣ 1,08g, owoc dzikiej róży #℣佐⌡⌀刀漀猀愀 挀愀渀椀渀愀⌡⍃倣℣ 0,56g, liść palczatki cytrynowej #℣佐⌡⌀䌀愀洀戀漀瀀漀最愀渀 挀椀琀爀愀琀甀猀⌡⍃倣℣ 0,44g, liść herbaty zielonej
(Camelia sinensis) 0,40g, korzeń lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra) 0,20g, korzeń mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) 0,20g.
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produkt zawiera lukrecję-nie może być spożywany w nadmiernych ilościach przez osoby cierpiące na nadciśnienie, nie zaleca się
stosowania preparatu przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie
zdrowego tryby życia. Preparat nie może być stosowany jako substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej diety. Preparat należy przechowywać
w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym. Suplement należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Chronić przed
światłem i obcymi zapachami. Można go przyjmować zarówno przed w trakcie, jak i po jedzeniu. Nie zaleca się również stosowania
preparatu przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.
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