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HEPATOFRATIN FORTE 30 saszetek PRODUKT
BONIFRATERSKI
 

Cena: 12,30 PLN

Opis słownikowy

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

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościHEPATOFRATIN FORTE 30 saszetek PRODUKT BONIFRATERSKIHepatofratin Forte to naturalna mieszanka ziołowa w
postaci saszetek do zaparzania, sporządzona zgodnie z zakonną recepturą

Hepatofratin Forte to naturalna mieszanka ziołowa w postaci saszetek do zaparzania, sporządzona zgodnie z zakonną recepturą,
zawierająca miętę, mniszek i kmin, które wspomagają trawienie i łagodzą uczucie pełności. Karczoch jest składnikiem, który wspiera
pracę wątroby i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania dróg żółciowych.

Zalecane spożyciesaszetkę ziół zalać szklanką wrzącej wody i zaparzać pod przykryciem około 10 minut. Pić 2 razy dziennie po
szklance ciepłego, świeżo przygotowanego naparu.Zalecana dzienna porcja: napar z 4 g mieszanki ziołowej (2 napary po 2 g produktu
dziennie)WażnePrzechowywanie: przechowywać w szczelnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w sposób niedostępny dla
małych dzieci.Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na
jakikolwiek ze składników preparatu . Nie zaleca się stosowania produktu przez małe dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące piersią.
Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.SkładnikiKorze? mniszka lekarskiego (Taraxaci radix), Li?? karczocha (Cynarae folium), Li??mi?ty (Menthae folium), Owoc kminu (Carvi fructus), Ziele rdestu ptasiego (Polygoniavicularis herba)
Nazwa składnika Zawartość w 1 saszetce Zawartość w 2 saszetkachKorzeń mniszka 0,70 g 1,40 gLiść karczocha 0,50 g 1,00 gLiść mięty 0,40 g 0,80 gOwoc kminu 0,30 g 0,60 gZiele rdestu ptasiego 0,10 g 0,20 gProducentKupując Produkty Bonifraterskie wspierasz działalność charytatywno-opiekuńczą Zakonu Bonifratrów.Wyprodukowano w

Polsce dla: Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożegop.w. Zw. Najświętszej Maryi Panny – fate bene fratelli, ul.
Bonifraterska 12, 00-213 WarszawaInformacji udziela dystrybutor: Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o.o., ul. Krakowska 50 lok. 4,
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