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ORYGINALNE ZIOŁA SZWEDZKIE płyn 500 ml LANGSTEINER
 

Cena: 38,43 PLN

Opis słownikowy

Producent LANGSTEINER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościBitter Oryginalne Zioła Szwedzkie to preparat o unikatowej kompozycji ziół, zawierających głównie surowce goryczkowe i
aromatyczno – gorzkie oraz olejki eteryczne, wpływające na procesy trawienia.DziałaniePobudzają wydzielanie soków trawiennych -
śliny, żółci i soku żołądkowego , dzięki czemu ułatwiają przyswajanie składników pokarmowych. Preparat przyjęty przed jedzeniem
wpływa korzystnie na apetyt.Goryczka pomaga przy braku apetytu, zaburzeniach trawienia, działa wzmacniająco na
organizm.Arcydzięgiel pobudza czynności wydzielnicze organizmu, zwiększa wydzielanie soków trawiennych, śliny, moczu i potu. Dzięki
zawartości olejku eterycznego działa rozgrzewająco ( przez drażnienie i powodowanie przekrwienia skóry) i nieznacznie przeciwbólowo.
Olejek jest wykorzystywany do nacierania.Myrra (comniphoramukul) pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu.Mniszek
zawiera substancje czynne działające silnie żółciotwórczo oraz żółciopędnie. Ma działanie rekonwalescencyjne dla wątroby, pomaga w
zachowaniu prawidłowego funkcjonowania dróg moczowych.Owoc orzecha włoskiego wspomaga działanie jelit, ponadto jest
antyoksydantem i wspomaga kontrolę metabolizmu lipidów.Dziewanna wspomaga trawienie oraz działanie nerek i
pęcherza.Pomarańcza gorzka wspomaga trawienie, pomaga przyswajanie składników pokarmowych, wspiera utrzymanie prawidłowej
masy ciała, wspomaga metabolizm lipidów i węglowodanów.Imbir ułatwia trawienie. Olejek zawarty w kłączu imbiru pobudza
wydzielanie śliny i soku żołądkowego, działa żółciopędnie i rozkurczowo, likwiduje wzdęcia, wzmaga apetyt.Cynamonowiec wonny
pobudza apetyt, zapobiega wzdęciom, przyspiesza trawienie, ponadto jest antyoksydantem i wspomaga metabolizm glukozy.Kardamon
działa wzmacniająco na żołądek, poprawia trawienie, pobudza apetyt i wspomaga wchłanianie pokarmów, likwiduje wzdęcia.Goryczka
pomaga przy braku apetytu, zaburzeniach trawienia, działa wzmacniająco na organizm.Arcydzięgiel pobudza czynności wydzielnicze
organizmu, zwiększa wydzielanie soków trawiennych, śliny, moczu i potu. Dzięki zawartości olejku eterycznego działa rozgrzewająco (
przez drażnienie i powodowanie przekrwienia skóry) i nieznacznie przeciwbólowo. Olejek jest wykorzystywany do nacierania.Myrra
(comniphoramukul) pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu.Mniszek zawiera substancje czynne działające silnie
żółciotwórczo oraz żółciopędnie. Ma działanie rekonwalescencyjne dla wątroby, pomaga w zachowaniu prawidłowego funkcjonowania
dróg moczowych.Owoc orzecha włoskiego wspomaga działanie jelit, ponadto jest antyoksydantem i wspomaga kontrolę metabolizmu
lipidów.Dziewanna wspomaga trawienie oraz działanie nerek i pęcherza.Pomarańcza gorzka wspomaga trawienie, pomaga przyswajanie
składników pokarmowych, wspiera utrzymanie prawidłowej masy ciała, wspomaga metabolizm lipidów i węglowodanów.Imbir ułatwia
trawienie. Olejek zawarty w kłączu imbiru pobudza wydzielanie śliny i soku żołądkowego, działa żółciopędnie i rozkurczowo, likwiduje
wzdęcia, wzmaga apetyt.Cynamonowiec wonny pobudza apetyt, zapobiega wzdęciom, przyspiesza trawienie, ponadto jest
antyoksydantem i wspomaga metabolizm glukozy.Kardamon działa wzmacniająco na żołądek, poprawia trawienie, pobudza apetyt i
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wspomaga wchłanianie pokarmów, likwiduje wzdęcia.Zalecane spożycieZaleca się spożywać 15 ml 1 raz dziennie, przed lub po posiłku.
Produkt należy spożywać po rozcieńczeniu z wodą przegotowaną lub herbatą ziołową.Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.WażneOstrzeżeniaProdukt zawiera alkohol. Może obniżać sprawność psychofizyczną, dlatego nie powinien być
stosowany przez osoby prowadzące pojazdy mechaniczne i obsługujące urządzenia będące w ruchu. Zawartość alkoholu 0,49%
obj.Ważne informacjeProdukt przeznaczony dla osób dorosłych z wyjątkiem kobiet w ciąży i matek karmiących. Preparat niewskazany
dla osób z nadwrażliwością na składniki preparatu. Osoby, u których zdiagnozowano jakiekolwiek schorzenia, np. nadciśnienie,
niedrożność jelit, niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby powinny przed zastosowaniem produktu skonsultować się z
lekarzem.Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.SkładnikiWoda oczyszczona; karmel (barwnik E 150a);
inulina; korzeń arcydzięgla;myrra; alkohol etylowy; zielony owoc orzecha włoskiego; korzeń ostryżu plamistego; korzeń mniszka; korzeń
goryczki; kwas mlekowy (konserwant E 270); glikol propylenowy(nośnik E 1520); sorbinian potasu (konserwant E 202); ziele piołunu;
naowocnia pomarańczy gorzkiej; kora cynamonowca wonnego; korzeń tataraku; owoc kardamonu (ekstrahent-etanol 50%(v/v)); gałka
muszkatołowa (aromat); korzeń imbiru; kwiat dziewanny.ProducentLANGSTEINER SP. Z O.O.SIEDZIBA FIRMYul. Białoprądnicka
16,31-221 Kraków
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