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BALSAM JEROZOLIMSKI FORTE płyn 200 ml PRODUKT
BONIFRATERSKI
 

Cena: 26,24 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać płyn

Producent PROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITAL.
ŚW. JANA BOŻEGO PW. ZW. NMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościBALSAM JEROZOLIMSKI FORTE płyn 200 ml PRODUKT BONIFRATERSKIBalsam Jerozolimski® forte wspiera pracę układu
oddechowego i odpornościowego.BALSAM JEROZOLIMSKI® FORTE to wyjątkowa i unikalna receptura składająca się z jedenastu
dobranych ziół wzbogaconych witaminą C. Został stworzony przez Zakon Braci Bonifratrów w trosce o drogi oddechowe i
odporność.Właściwości najważniejszych składników preparatu:* Balsamowiec mirry – działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie,* Czarny
bez – tradycyjnie stosowany jako środek napotny,* Porost islandzki – nawilża i osłania błonę śluzową,* Dziewanna – działa
wykrztuśnie,* Rumianek – działa przeciwzapalnie,* Lipa – ułatwia odkrztuszanie,* Tymianek – łagodzi kaszel,* Melisa – wspomaga
odporność,* Pąki sosny – ułatwia oddychanie,* Podbiał – łagodzi górne drogi oddechowe,* Pelargonia – udrażnia zatoki,* Witamina C –
wspiera układ immunologiczny.Zalecane spożycieDzieci powyżej 12. roku życia 3 razy dziennie po 5 ml. Dorośli: 3 razy dziennie po 10
ml. Preparat można przyjmować w naturalnej postaci lub rozpuścić w niewielkiej ilości wody. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Przed użyciem wstrząsnąć.WażneWarunki przechowywania: przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w
oryginalnym kartoniku, w miejscu suchym, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości na jakikolwiek ze składników. Nie zaleca się stosowania produktu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Nie należy
podawać dzieciom do 12. roku życia. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu
życia. Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety lub leków. Produkt zawiera składniki
naturalnego pochodzenia, które mogą być przyczyną pojawienia się opalizacji i osadu. Nie dyskwalifikuje to
produktu.SkładnikiProducentWyprodukowano w Polsce dla: Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny - fate bene fratelli, ul. Bonifraterska 12, 00-213 Warszawa
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