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Verdin Fix Suplement diety kompozycja 6 ziół z maliną 40 g
(20 x 2 g)
 

Cena: 7,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz. po 2 g

Postać susz

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Kompozycja 6 ziół Verdin fix
Ziele mięty pieprzowej
Owoc kminku zwyczajnego
Korzeń mniszka lekarskiego
Owoc dzikiej róży
Owoc kolendry siewnej
Korzeń lukrecji gładkiej

Verdin fix z maliną to kompozycja 6 ziół znanych z prozdrowotnych właściwości z dodatkiem malin.

Owoc kolendry wspomaga prawidłowe trawienie
Ziele mięty wspomaga prawidłową pracę żołądka
Owoc kminku sprzyja naturalnej pracy jelit

Doskonały do:
naleśniki, kanapka

Składniki
Składniki Verdin fix z maliną w dziennej porcji (4 saszetki):, kwiat hibiskusa - malwy sudańskiej (Hibiscus sabdariffa) 2,88 g, owoc
kolendry siewnej (Coriandrum sativum) 1,20 g, owoc maliny właściwej (Rubus idaeus) 0,80 g, ziele mięty pieprzowej (Mentha piperita)
0,80 g, owoc kminku zwyczajnego (Carum carvi) 0,80 g, aromat malinowy, skórka owocu dzikiej róży (Rosa canina) 0,40 g, korzeń lukrecji
gładkiej (Glycyrrhiza glabra) 0,24 g, korzeń mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) 0,24 g, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
aromat pigwy
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Dawkowanie
Saszetkę zalej wrzącą wodą (200 ml) i zaparzaj pod przykryciem 5-10 minut

Dorośli: zaleca się picie 4 filiżanek dziennie.

Przechowywanie
W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem. Przechowywać z dala od obcych zapachów.

Przeciwwskazania
Zawiera lukrecję - chorzy na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia (4 saszetki). Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej
organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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