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AYURVITTA NIRMALA 100g
 

Cena: 74,00 PLN

Opis słownikowy

Producent

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościNirmala - Ajurwedyjskie zioła na oczyszczanie jelita grubegoNirmala - poczuj ulgę w wypróżnianiu i oczyść jelito
grube!Szczególnie ważne dla naszego zdrowia jest utrzymanie jelita grubego w należytej czystości. Zanieczyszczone, jest przyczyną
wielu problemów.W prawidłowym funkcjonowaniu jelit doskonale pomaga Migdałecznik Chebułowiec zawarty w ziołach Nirmala! Jest to
unikatowa ajurwedyjska mieszanka ziołowa, której spektakularny efekt działania można poczuć już od pierwszego użycia. Została
stworzona ze starannie dobranych naturalnych składników, wyselekcjonowanych przez indyjskich lekarzy ajurwedyjskich w taki sposób,
aby jej działanie było synergiczne i dawało maksymalny efekt.Wyjątkowe połączenie składników zawartych w Nirmala, a w
szczególności Migdałecznik Chebułowiec, wspiera jelita w prawidłowym funkcjonowaniu. Poprawia trawienie i funkcjonowanie
przewodu pokarmowego. Wpływa to korzystnie na kondycję całego organizmu. Uwalnia od problemów z wypróźnianiem i długo
zalegającymi resztkami pokarmowymi.Migdałecznik Chebułowiec zawarty w ziołach Nirmala:• wspomaga ruch jelit• pomaga w
utrzymaniu regularnej pracy jelit• pomaga w zachowaniu funkcji przewodu pokarmowego• wspiera wiele aspektów funkcji przewodu
pokarmowego• pomaga zrównoważyć i utrzymać regularność wypróżnień• pomaga utrzymać przewód pokarmowy wolny od
pasożytówKoper włoski zawarty w ziołach Nirmala ma działanie:• rozkurczowe i wiatropędne• reguluje produkcję gazów jelitowychImbir
Lekarski zawarty w ziołach Nirmala:• wspomaga trawienie• przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego•
przyczynia się do dobrego samopoczucia fizycznego• przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania żołądka w przypadku wczesnej
ciążyNirmala polecana jest do stosowania podczas oczyszczania organizmu z toksyn oraz diecie. Nie uzależnia i nie rozleniwia jelit,
nawet przy długotrwałym stosowaniu.Stosowanie naturalnych ziół, ruch i zdrowa dieta pomogą uchronić Twój organizm przed
negatywnymi skutkami złej diety.Zalecane spożyciePołknąć, popijając wodą niegazowaną bezpośrednio przed snem. Zalecane spożycie
uzależnione jest od osobniczej reakcji na suplement. Zalecane spożycie produktu dla osób dorosłych i dzieci od 6 roku życia wynosi 1,5
g dziennie (jedna mała łyżeczka od herbaty). Można również tę samą ilość rozpuścić w wodzie i wypić przed snem. Rano możemy
spodziewać się od jednego do kilku wypróżnień. Aby zwiększyć intensywność wypróżnień, należy po przebudzeniu wypić minimum dwie
szklanki wody niegazowanej. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.WażnePrzechowywać w temperaturze
pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia
zdrowego trybu życia.SkładnikiImbir Lekarski, Koper Włoski, Migdałecznik Chebułowiec, Czarna Sól, Adżwan, Olej z Kleszczowiny
PospolitejZawartość składników w porcji dziennej (1,5 g): Imbir Lekarski 0,525 g; Koper Włoski 0,48 g; Migdałecznik Chebułowiec 0,21 g;
Czarna Sól 0,1875 g; Adżwan 0,09 g; Olej z Kleszczowiny Pospolitej 0,0075 gWyprodukowano w IndiachProducentASEEM Sp. z
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