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FUNGO FARM PLYN DOUSTNY 100ML
 

Cena: 26,17 pln

Opis słownikowy

Producent INVENT FARM

Rejestracja

Opis produktu
 

Fungo Farm, 100ml
Suplement diety - Fungo Farm.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie: dorośli: doustnie 2 razy dziennie po 50 kropli (2 razy po 2,5ml) na 30 minut przed posiłkiem przez okres 10 dni.
Maksymalna porcja dzienna wynosi 5ml (100 kropli).

Składniki: goździkowiec korzenny (Syzygium aromaticum), ziele lebiodki pospolitej (Origanum vulgare), kwiat rumianku pospolitego
(Chamomillae anthodium vulgare), propolis, liść pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L. Folium), liść oliwki europejskiej (Olea europaea L.),
liść krwawnika pospolitego (Achillea millefolium folium), czosnek pospolity (Allium sativum L.), liść szałwii lekarskiej (Salvia officinalis
folium), ziele skrzypu polnego (Equiseti herba), olejek z drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia), olejek lawendowy (Oleum
lavandulae), substancja konserwująca: sorbinian potasu i benzoesan sodu, rozpuszczalnik: glicerol, woda.

Maksymalna porcja dzienna 5ml (100 kropli) zawiera wyciąg glicerolowo-wodny złożony ze składników:
-goździkowiec korzenny (Syzygium aromaticum) 100mg, ziele lebiodki pospolitej (Origanum vulgare) 100mg, kwiat rumianku pospolitego
(Chamomillae anthodium vulgare) 50mg, propolis 50mg, liść pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L. Folium) 50mg, liść oliwki europejskiej
(Olea europaea L.) 37,5mg, liść krwawnika pospolitego (Achillea millefolium folium) 37,5mg, czosnek pospolity (Allium sativum L.)25mg,
liść szałwii lekarskiej (Salvia officinalis folium) 25mg, ziele skrzypu polnego (Equiseti herba) 25mg, olejek z drzewa herbacianego
(Melaleuca alternifolia) 1,25mg, olejek lawendowy (Oleum lavandulae) 0,75mg, substancja konserwująca: sorbinian potasu i benzoesan
sodu, rozpuszczalnik: glicerol, woda. Preparat zawiera 60-65% glicerolu.

Przeciwwskazania: preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
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Aby zachować dobrą kondycję i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organizmu należy prowadzić zdrowy tryb życia oraz stosować
zróżnicowaną dietę.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla małych dzieci oraz chronić przed wilgocią i
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Nie stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Producent:
Invent Farm Sp. z o.o.,
ul. Karpacka 66,
20-868 Lublin.
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