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BOCIANEK kawka laktacyjna ekologiczna dla matek
karmiących piersią 100 g
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent IAMED DARY NATURY Dys. INTERTOM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościBOCIANEK kawka laktacyjna BIO 100 gNowa mieszanka do przygotowania napoju dla matek karmiących naturalnie
100g.Dzięki skoncentrowanej ilości naturalnych substancji czynnych jest suplementem o potwierdzonej skuteczności.Kawka Bocianek
firmy Dary Natury (do niedawna sprzedawana jedynie przez firmę Medela) to mieszanka ziołowa stworzona z myślą o specjalnych
potrzebach karmiących matek. Jest w 100% naturalna, wykonana ze składników pochodzenia ekologicznego, nie zawiera
konserwantów, ani żadnych substancji sztucznych. Kawka jest bezpiecznym i zdrowym zamiennikiem naturalnej kawy. Do jej
wyprodukowania użyto w większości roślin zebranych ręcznie ze stanu naturalnego w specjalnej, ekologicznej strefie, w której nie używa
się żadnych nawozów sztucznych ani chemicznych środków ochrony roślin. Wspiera ona proces laktacji i dostarcza wielu potrzebnych
witamin, mikro- i makroelementów oraz ułatwia trawienie zarówno matce jak i dziecku. Kawka Bocianek jest smacznym i łatwym w
przygotowaniu napojem, pomagającym w zaspokojeniu zwiększonego zapotrzebowanie na płyny i składniki mineralne w okresie
karmienia piersią.Produkt został zgłoszony do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Gwarancją bezpieczeństwa jego stosowania są
badania w Instytucie Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu oraz w Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Białymstoku. Kawka
Bocianek jest produktem opiniowanym w instytucie ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka’’. Zawartość witaminy C oraz minerałów badano
w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie.Zastosowanie: mieszanka ziołowa do przygotowania napoju dla matek karmiących
piersią.Zalecane spożycieŁyżeczkę mieszanki zalać wrzątkiem 250 ml wrzątku, pozostawić pod przykryciem do zaparzenia ok 10 minut,
a następnie przecedzić.Zalecana dzienna porcja 2-3 napary(każdorazowo 1 łyżeczka czyli 2 g mieszanki na 250 ml wody.Napar można
posłodzić do smaku.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia oraz stosowanie zbilansowanej diety ma kluczowe znaczenie dla zachowania dobrego stanu
zdrowia.W przypadku jakikolwiek pytań proszę o kontakt.WażneSuplement diety w formie mieszanki do przygotowania napoju dla matek
karmiących naturalnie.Pamiętaj , że owoc anyżu zawarty w naszej kawce wspiera laktację, jednak podstawa jej utrzymania jest
odpowiednio częste opróżnianie piersi.Przechowywać w suchym miejscu.Składniki-Prażony korzeń marchwi (Daucus carota)Słód
jeczmienny (Hordeum vulgare)Nasiona rzeżuchy (Lepidium sativum L.)Prażone nasiona lnu (Linum usitatissimum)Owoc anyżu
(Pimpinella anisum (Anisum vulgare))Liście brzozy brodawkowatej (Betula pendula)Owoc czarnej porzeczki (Ribes nigrum
fruticosus)ProducentMirosław Angielczyk Dary NaturyKoryciny 7317-315 Grodzisk
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