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FRANCISZKAŃSKI ELIKSIR ZDROWY UKŁAD POKARMOWY
250ml
 

Cena: 30,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Herbarium św. Franciszka

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościFRANCISZKAŃSKI ELIKSIR ZDROWY UKŁAD POKARMOWY 250mlFranciszkański eliksir Zdrowy układ pokarmowy zawiera
ekstrakt mieszanki ziół: litworu arcydzięgla (Angelica Archangelica), melisy (Melissa officinalis), jarzębiny (Sorbus aucuparia), lawendy
lekarskiej (Lavandula officinalis), róży stulistnej (Rosa centifolia), sok z jabłka (Malus), aronii (Aronia melanocarpa) oraz aloesu (Aloe
vera). Polecany jako uzupełnienie kuracji pasożytniczej. Arcydzięgiel wspiera apetyt i pobudza trawienie. Pomaga w utrzymaniu
równowagi kwasowo-zasadowej żołądka i aktywnej pracy układu jelitowego. Pomaga utrzymać prawidłową pracę wątroby i fizjologiczny
proces oczyszczania organizmu. Melisa wspiera trawienie i przyczynia się do prawidłowej pracy układu jelitowego. Przyczynia się do
utrzymania fizycznego dobrego samopoczucia. Lawenda przyczynia się do utrzymania komfortu trawienia w sytuacji przejściowego
stresu. Róża stulistna powaga utrzymać prawidłową motorykę układu pokarmowego – żołądka i jelit. Pomaga w utrzymaniu równowagi
kwasowo-zasadowej żołądka. Wspiera wydalanie.Zalecane spożycie2 łyżeczki trzy razy dziennie przed posiłkiem, popić wodą. Nie
należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Sk?adnik Zawarto?? sk?adników wykazuj?cych

efekt fizjologicznyw dziennej porcji
produktu – sze?? ?y?eczek
deserowych:

korze? arcydzi?gla ekstrakt 1,2 ml
sok jab?kowy koncentrat 730 mg
sok z aronii koncentrat 630 mg
li?? melisy ekstrakt 350 mg
owoc jarz?biny ekstrakt 350 mg
kwiat lawendy ekstrakt 350 mg
owoc ró?y stulistnej ekstrakt 350 mg
sok z aloesu koncentrat 350 mg

WażneProdukt przeznaczony dla dorosłych. Spożywanie produktu jest niewskazane w
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okresie ciąży i karmienia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz nie zastąpi
zdrowego trybu życia.Produkt nie zawiera pozostałości składników z przetwórstwa jaj, ryb, orzeszków ziemnych, soi, selera, mleka,
orzechów, gorczycy, sezamu, łubinu, mięczaków, skorupiaków i produktów pochodnych oraz zbóż zawierających gluten.Uwaga. Produkt
zawiera wyciąg z arcydzięgla z zawartością związków kumarynowych które zwiększają wrażliwość skóry na światło. Osoby ze
skłonnością do fotouczuleń powinny zachować ostrożność podczas spożywania produktu.Przechowywanie:Przechowywać w suchym i
chłodnym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci.Składnikiwoda oczyszczona; mieszanka korzenia arcydzięgla, liścia melisy,
owocu jarzębiny, kwiatu lawendy, owocu róży stulistnej - ekstrakt (DER 1:1); owocu aronii koncentrat soku (DER 4,3-4,4:1); owoc jabłka
koncentrat soku (DER 6,25:1); sub-stancja przeciwutleniająca: ekstrakt rozmarynowy; substancja zagęszczająca:
skrobia.ProducentHerbarium św. Franciszkaul. Panewnicka 76,40-760 Katowice-Panewniki
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