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AURA HERBALS Wormwood Natural Complex Kompleks
Orzecha + Piołun 50 ml
 

Cena: 40,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać krople

Producent AURA HERBALS JAROSŁAW PAUL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościAURA HERBALS Wormwood Natural Complex Kompleks Orzecha + Piołun 50 mlKompleks orzecha - 100% Naturalne
Ekstrakty z orzecha włoskiego, piołunu, goździków i grejpfrutaWORMWOOD NATURAL COMPLEX w kroplach 30 dziennych porcji692 mg
naturalnych ekstraktów roślinnych w dziennej porcjiwysoka przyswajalność i precyzyjne porcjowanienajprostszy skład, bez zbędnych
dodatków i substancji pomocniczychSuplement diety zawiera ekstrakty roślinne z orzecha włoskiego, piołunu, goździka i
grejpfruta.Orzechy włoskie to pospilicie uprawiana roślina w polsce. To długowieczne drzewo, które może owocować nawet do 500
lat.Orzech włoski, dzięki swoim właściwością wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego.Bylica piołun (Artemisia absinthium L.)
to znane ziele stosowane od stuleci. Jest to roślina, która w Polsce kwitnie od połowy kwietnia. Jej pospolita nazwa to ziele panieńskie,
ponieważ przede wszystkim była stosowana przez kobiety. W czasach starożytnych piołun wykorzystywano jako przyprawę.Goździki to
owoce zielonego drzewa pochodzącego z Azji - goździkowca korzennego. Właściwości goździków wykorzystywano w starożytnych
Chinach, a następnie we Włoszech i całej Europie. Jedną z najbardziej cenionym składnikiem goździków jest eugenol.Grejpfrut to jeden z
najpopularniejszych owoców. Grejpfrut swoją gorzkość zawdzięcza narynginie, która jest kluczowym flawonoidem występującym
wprodukowanych ekstraktach z pestek grejpfruta.Zalecane spożycieZalecane dzienne spożycie: 40 kropli.Zalecane stosowanie
preparatu w cyklach, z 7-dniową przerwą (14 dni stosowania / 7 dni przerwy).Nie przekraczaj zalecanej dziennej porcji do spożycia.Przed
użyciem mocno wstrząsnąć. 20 kropli odmierzyć na łyżeczce i spożyć bezpośrednio lub dodać do wody, soku lub innego chłodnego
płynu. Stosować dwa razy dziennie.WażneNie stosować u osób uczulonych na jakikolwiek składnik suplementu.Produkt nie wskazany
dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że bardzo
ważny i zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.Występujący osad świadczy o obecności naturalnych
składników i nie stanowi wady produktu.SkładnikiWoda, ekstrakt z liści orzecha włoskiego DER 4:1, ekstrakt z kwiatów goździkowca
DER 4:1, ekstrakt z nasion grejpfruta DER 4:1, ekstrakt z bylicy piołunu DER 4:1, gliceryna roślinna, przeciwutleniacz: (witamina E ze
słonecznika).Składniki w dziennej porcji Ekstrakty roślinne: 40 kropli (1,67 ml)

Orzecha włoskiego DER 4:1 173 mg
Goździka DER 4:1 173 mg
Piołunu DER 4:1 173 mg
Grejpfruta DER 4:1 173 mg
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