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Balsam Jerozolimski Forte 200 ml
 

Cena: 26,22 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać płyn

Producent PROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITAL.
ŚW. JANA BOŻEGO PW. ZW. NMP

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Balsam Jerozolimski Forte, płyn, 200ml

Suplement diety Balsam Jerozolimski zawiera ekstrakty z 11 ziół.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: dzieci powyżej 12 roku życia: 3 razy dziennie po 5ml. Dorośli: 3 razy dziennie po 10ml. Preparat można przyjmować w
naturalnej postaci lub rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

Składniki: sacharoza, woda, Extractum Compositum Balsam Jerozolimski -ekstrakt złożony z: kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos),
kwiatu lipy (Tiliae flos), kwiatu dziewanny (Verbasci flos), kwiatu rumianku (Matricariae flos), plechy porostu islandzkiego (Lichen
islandicus), ziela tymianku (Tymi herba) oraz ziela melisy (Melissae herba), ekstrakt z balsamowca mirry (Commiphora myrrha), kwas L-
askorbinowy (Acidum ascorbicum), ekstrakt z pąków sosny zwyczajnej (Pini silvestris gemmae), ekstarkt suchy z pelargonii
(Pelargonium sidoides), ekstrakt z podbiału (Tussilago farfara), substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, guma ksantanowa.

15ml zawiera: Extractum Compositum Balsam Jerozolimski-ekstrakt złożony z: kwiatu bzu czarnego, kwiatu lipy, kwiatu dziewanny,
kwiatu rumianku, plechy porostu islandzkiego, ziela tymianku oraz ziela melisy 600mg; ekstrakt z balsamowca mirry 105mg; kwas L-
askorbinowy 90mg (112,5%)*; ekstrakt z pąków sosny zwyczajnej 75mg; ekstrakt suchy z pelargonii 45,3mg; ekstrakt z podbiału 30mg.

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nie zaleca się stosowania produktu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/balsam-jerozolimski-forte-200-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt zawiera składniki naturalnego pochodzenia, które mogą być przyczyną pojawienia się opalizacji i osadu. Nie dyskwalifikuje to
produktu.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Chronić przed światłem.

Wyprodukowano w Polsce dla:
Prowincja Polskiego Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego
p.w. Zw Najświętszej Maryi Panny - fate bene fratelli,
ul Bonifraterska 12,
00-213 Warszawa.
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