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Bobonisan Ojca Grzegorza, herbatka na wzdęcia i trawienie,
25 saszetek
 

Cena: 16,50 pln

Opis słownikowy

Dawka 4 g

Opakowanie 25 toreb.

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ
BONIMED

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

BOBONISAN

25 saszetek po 4g

  Bobonisan to mieszanka ziół stosowana, jako środek o działaniu rozkurczającym i wiatropędnym. Jest pomocny w kolkach jelitowych i
wzdęciach zarówno u dzieci jak i dorosłych.

Składniki:

Koszyczek rumianku 30%, Owoc kopru włoskiego 15%. Liść babki lancetowatej 12,5%, Nasienie czarnuszki 12,5%, Owoc kminku 10%,
Liść melisy 10%, Owoc anyżu 10%.

Preparat może zawierać śladowe ilości migdałów, orzeszków ziemnych i innych orzechów.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu (2 saszetki) zawiera:

Koszyczek Rumianku 2,4g, Owoc Kopru włoskiego 1,2g, Liść Babki Lancetowatej 1,0g, Nasienie czarnuszki 1,0g, Owoc Kminku 0,8g, Liść
Melisy 0,8g, Owoc Anyżu 0,8g,

Działanie:

Mieszanka ziołowa ma działanie rozkurczające, ułatwiające trawienie, wiatropędne i poprawiające apetyt.

Wskazania:
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Napar wskazany jest w kolkach jelitowych i wzdęciach u dzieci i osób dorosłych. Może być stosowany przez kobiety karmiące piersią w
celu zwiększenia ilości pokarmu.

Przeciwwskazania:

Uczulenie na składniki preparatu.

Sposób użycia:

Zaparzyć jedną saszetkę mieszanki ziołowej w jednej szklance wrzątku. Taki napar pić 1-3 razy dziennie, w zależności od potrzeby.

Dzieci: zaparzyć jedną saszetkę mieszanki w jednej szklance wrzątku. Taki napar z jednej szklanki podzielić na 3 części i podawać
dziecku do picia.

Przechowywanie:

Przechowywać w temp. poniżej 250C, w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed promieniami słonecznymi.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia.

Uwaga!

Zdrowy styl życia, w tym zrównoważony sposób żywienia stanowią podstawę w zachowaniu dobrego stanu zdrowia.

Producent: Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED, ul. Stawowa 23, 34-300 Żywiec
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