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Lipa 30 saszetek herbatka, Rodzina Zdrowia
 

Cena: 6,33 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.a 1,5g

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent SILESIAN PHARMA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Lipa 30 saszetek herbatka, Rodzina Zdrowia
suplement diety

Rodzina Zdrowia Herbata Lipa to naturalna mieszanka wysuszonych i rozdrobnionych kwiatostanów lipy (Tilia argentea). Kwiatostany
lipy stanowią źródło flawonoidów, głównie pochodnych kwercetyny, kemferolu i akacetyny. Składniki te przyczyniają się do poprawy
odporności organizmu jak również poprawiają samopoczucie umysłowe w sytuacjach stresu i napięcia nerwowego. Preparat zaleca się
wszystkim osobom, które chcą uzupełnić codzienną dietę w powyższe substancje. Opakowanie zawiera 30 saszetek z preparatem.

Składniki:

Wysuszone i rozdrobnione kwiatostany lipy (Tilia argentea) 1500 mg.

Masa netto:
30 saszetek.

Właściwości:

  Wspiera fizjologiczną odporność organizmu w przypadku trudnych warunków otoczenia.
  Wspomaga dobre samopoczucie umysłowe w sytuacjach napięcia nerwowego i stresu.
  100% naturalne.
  Bez aromatów.
  Bez barwników.

Zalecane dzienne spożycie:

Saszetkę umieścić w filiżance, zalać 200 ml wrzącej wody, i zaparzać pod przykryciem 5-8 minut.
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Jedna saszetka przeznaczona jest do przygotowania jednej filiżanki naparu.

Przeciwwskazania:

  Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
  Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie:

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ważne informacje:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety ani aktywnego trybu życia. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego i zróżnicowanego
odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Istnieje wiele czynników ryzyka choroby. Zmiana jednego z tych czynników ryzyka
może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go.
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