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ESSIAC herbata ziołowa oryginalna ziołowa receptura 42,5 g
 

Cena: 173,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 42,5 g

Postać zioła sypkie

Producent ESSIAC PRODUCTS INC.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaESSIAC herbata ziołowa oryginalna ziołowa receptura 42,5 gESSIAC INDIAŃSKA HERBATKA ZIOŁOWA ESSIAC
PRODUKOWANA WEDŁUG RECEPTURY RENE CAISSE ESSIAC®ESSIAC® produkowany przez Resperin Corporation jest sporządzony
według oryginalnej receptury przez Rene Caisse.Nazwa Essiac to czytane wspak - od tyłu nazwisko caissE.Zgodnie z recepturą Rene
Caisse, stosowaną od 1922 roku - ESSIAC® - jest czteroskładnikową mieszanką sproszkowanych ziół, połączonych ze sobą w ściśle
określonych proporcjach dla osiągnięcia maksymalnego efektu synergii.Czynniki roślinne zawarte w preparacie ESSIAC® używane są w
medycynie naturalnej niezależnie od siebie od setek lat.ESSIAC® - herbata ziołowa - jest wykonywana w 100% z czystych ziół najwyższej
jakości (mikrobiologicznie oznaczanych).Sposób użyciaSposób parzenia:1. Do garnka z pokrywką o pojemności minimum 3 litra ze
szkła żaroodpornego lub do emaliowanego (absolutnie nie może być to garnek aluminiowy lub inny metalowy tzw. nierdzewka) wlać 2,5
l. "dobrej" wody (mineralna niegazowana , źródlana lub wodociągowa ozonowana) i doprowadzić do wrzenia.2. Zdjąć garnek z ognia,
delikatnie wsypać całą zawartość opakowania preparatu ESSIAC® do wrzątku ciągle mieszając. Przykryć garnek przykrywką.3.
Rozpocząć delikatne gotowanie, na małym ogniu, pod stałą kontrolą przez 15 min.4. Przykryte naczynie odstawić na 4 godziny.5. Po
zamieszaniu zawartość naczynia doprowadzić do wrzenia, delikatnie gotować przez 10 min.6. Przykryte naczynie odstawić na 6 - 8
godzin.7. Po zamieszaniu zawartość naczynia ponownie podgrzać prawie do 100°C pod stałą kontrolą - nie dopuszczając do wrzenia.8.
Odstawić garnek z naparem pod przykryciem na około 20 minut, aż osad opadnie.9. Przygotować w międzyczasie odpowiednią ilość
małych słoików z zakrętkami (np. typu twist) wyjaławiając je przez wyparzenie lub wyżarzenie w piekarniku.10. Zlać jeszcze gorący,
odstany napar do jeszcze gorących słoików, starając się nie zmącić zawartości. Naparu nie należy cedzić. Niewielka ilość osadu jest
dopuszczalna. Słoiki kolejno hermetycznie zamykać zakrętkami .11. Po ostygnięciu słoiki z naparem przechowywać w lodówce w
temperaturze około 4°C.12. Po wyjęciu jednego słoika z lodówki odmierzyć odpowiednią ilość naparu i połączyć z taką samą ilością
gorącej wody (1:1) w celu ogrzania naparu.13. Zakręcony słoik ponownie umieścić w lodówce.Herbatkę ESSIAC® należy pić na czczo,
ciepłą 2 - 3 razy dziennie po 60 ml naparu. Najlepiej pić ją małymi łyczkami, przetrzymując jak najdłużej, w jamie ustnej zanim ją
połkniemy.Herbatkę ESSIAC® należy wypijać 2 godziny przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku. W tej dwugodzinnej przerwie można,
ewentualnie, pić inne płyny takie jak: woda mineralna niegazowana, naturalne, niekonserwowane soki owocowe lub warzywne.Herbatki
ESSIAC® nie należy słodzić, gdyż cukier neutralizuje jej liczne właściwości.Z jednego opakowania preparatu ESSIAC® otrzymujemy
około 2 litrów naparu, bowiem część wody odparowuje, a część pozostaje jako składnik osadu. Mniejsza ilość płynu dowodzi, iż
gotowanie było zbyt intensywne.WażneUwaga:Herbatki ESSIAC® nie należy słodzić, gdyż cukier neutralizuje większość jej
właściwości.Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produktu nie należy stosować jako substytutu
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zróżnicowanej diety.ESSIAC® przechowywać w suchym i ciemnym miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przygotowany odwar
przechowywać w lodówce.Uwaga:nie stosować w okresie ciąży i karmienia, nie podawać dzieciom poniżej 10 lat.SkładW skład ESSIAC®
wchodzą:szczaw polny, korzeń łopianu, kora wiązu czerwonego oraz korzeń rzewienia.Ilość w 60 ml:szczaw polny - 179,4 mgkorzeń
łopianu - 901,9 mgkora wiązu czerwonego - 68,5 mgkorzeń rzewienia - 30,7 mgPRODUCENT:Essciac CANADA
INTERNATIONALWyprodukowano w KanadzieDystrybutor:VOL-MAL s.c.ul.Piotrkowska 2942-200 Częstochowa
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