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Nefrobonisan, mieszanka ziołowa do zaparzania na układ
moczowy, 25 saszetek
 

Cena: 16,22 pln

Opis słownikowy

Dawka 4 g

Opakowanie 25 sasz.

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ
BONIMED

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nefrobonisan, mieszanka ziołowa do zaparzania, 25 saszetek

Zawarte w suplemencie diety: ziele nawłoci, skrzypu polnego i rdestu ptasiego wspomagają funkcje wydalnicze układu moczowego.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie: Stosować doustnie 2 razy dziennie po jednej saszetce preparatu w postaci naparu. 1 saszetkę zalać szklanką
wrzącej wody, przykryć i zaparzać przez okres 10 minut, od czasu do czasu mieszając.

Składniki: ziele nawłoci (Solidago virgaurea L.) 30%, Ziele skrzypu (Equisetum arvense) 25%, ziele rdestu ptasiego (Polygonum aviculare
L.) 15%, liść brzozy (Betula pendula Roth. vel Betula pubescens Ehrh) 15%, liść borówki brusznicy (Vaccinium vitis-idaea L.) 15%.

2 saszetki zawierają: ziele nawłoci 2,4g, ziele skrzypu 2,0g, ziele rdestu ptasiego 1,2g, liść brzozy 1,2g, liść borówki brusznicy 1,2g.

Przeciwwskazania: nie stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek składników preparatu, pyłek brzozy lub rośliny
z rodziny astrowatych.

Ważne wskazówki:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić przed promieniami słonecznymi.
Zrównoważony tryb żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Stosowanie preparatu u dzieci poniżej 12 roku życia oraz u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować z lekarzem.
Produkt może zawierać soję, gorczycę, sezam, migdały, orzeszki ziemne i inne orzechy.
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Producent:
Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED,
ul. Stawowa 23,
34-300 Żywiec.
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