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Gastrobonisan Ojca Grzegorza mieszanka ziołowa 200 g
 

Cena: 18,22 pln

Opis słownikowy

Dawka 4 g

Opakowanie 200 g

Postać zioła sypkie

Producent LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ
BONIMED

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Gastrobonisan Ojca Grzegorza, mieszanka ziołowa, 200 g

Gastrobonisan ze względu na zawartość korzenia prawoślazu, korzenia lukrecji, kwiatu rumianku, kwiatu nagietka łagodzi podrażnienia
błony śluzowej przełyku, żołądka i dwunastnicy oraz wspomaga trawienie i utrzymuje prawidłowe funkcjonowanie układu jelitowego. Ze
względu na zawartość kwiatu rumianku i korzenia lukrecji wspiera odporność przeciwko mikroorganizmom.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: stosować doustnie przed jedzeniem 2 razy dziennie po 1 miarce (4g) w postaci naparu. Ilość tą można okresowo
zwiększyć do 3 miarek dziennie. 1 miarkę zalać szklanką wrzącej wody, przykryć i zaparzać przez okres 10 minut, od czasu do czasu
mieszając.

Składniki: koszyczek rumianku (Matricaria chamomilla L.) 25%, korzeń lukrecji (Glycyrrhiza glabra L.) 25%, liść babki lancetowatej
(Plantago lanceolata L.) 25%, korzeń prawoślazu (Althaea officinalis L.) 12,5%, kwiat nagietka (Calendula officinalis L.) 12,5%.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu (8 g) zawiera:
Koszyczek rumianku 2,0g, Korzeń lukrecji 2,0g, Liść babki lancetowatej 2,0g, Korzeń prawoślazu 1,0g, Kwiat nagietka 1,0g.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed promieniami słonecznymi.
Preparat może zawierać śladowe ilości soi, gorczycy, sezamu, migdałów, orzeszków ziemnych i innych orzechów.
Zawiera lukrecję-chorzy na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia, przekraczającego dawkę zalecaną przez producenta.
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Nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu.
Stosowanie w okresie ciąży i laktacji oraz przez dzieci poniżej 12 roku życia skonsultować z lekarzem.

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