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GASTROFRATIN FORTE 30 saszetek po 2 g
 

Cena: 9,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz. (60 g)

Postać zioła do zaparz.w saszet.

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

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościGASTROFRATIN FORTE 30 saszetek po 2 gSkładniki zawarte w mieszance wspierają funkcjonowanie układu
pokarmowego, Przyczyniają się do utrzymania fizjologicznego pH żołądka, wykazują korzystny wpływ na poprawę i ułatwienie
trawienia.Właściwości: Gastrofratin Forteto naturalna mieszanka ziołowa w postaci saszetek do zaparzania, sporządzona zgodnie z
zakonną recepturą. Składniki zawarte w mieszance wspierają funkcjonowanie układu pokarmowego (koszyczek rumianku),przyczyniają
się do utrzymania fizjologicznego pH żołądka (porost islandzki), wykazują korzystny wpływ na poprawę i ułatwienie trawienia (owoc
kminku, liść melisy, krwawnik pospolity, korzeń arcydzięgla). Ponadto regularne stosowanie mieszanki stymuluje wzrost korzystnej
mikroflory jelitowej (ziele babki lancetowatej, korzeń mniszka).Zalecane spożyciesaszetkę ziół zalać szklanką wrzącej wody i zaparzać
pod przykryciem około 10 minut. Pić trzy razy dziennie po szklance ciepłego, świeżo przygotowanego naparu.Zalecana dzienna porcja:
napar z 6 g mieszanki ziołowej (3 napary po 2 g produktu dziennie).WażneNie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia.Składniki Nazwa składnika Zawartość w 1

saszetce
Zawartość w
3 saszetkach

Koszyczek rumianku
(Matricaria
chamomilla)

0,4 g 1,2 g

Krwawnik pospolity
(Achillea nano)

0,3 g 0,9 g

Owoc kminku (Carvi
fructus)

0,3 g 0,9 g

Liść melisy (Folium 0,3 g 0,9 g
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Melissae)
Liść babki lancetowatej
(Folium Plantaginis
lanceolatae)

0,2 g 0,6 g

Korzeń mniszka
(Taraxaci radix)

0,2 g 0,6 g

Korzeń arcydzięgla
(Angelicae radix)

0,15 g 0,45 g

Porost islandzki
(Thalus Lichen
islandicus)

ProducentWyprodukowano w Polsce dla: Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożegop.w. Zw.
Najświętszej Maryi Panny – fate bene fratelli, ul. Bonifraterska 12, 00-213 Warszawa
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