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HERBATA DWORSKA ziołowy dar dla kobiet 50 g
 

Cena: 9,49 PLN

Opis słownikowy

Producent ECOBLIK

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy

Opis produktu
 

OpisHERBATA DWORSKA ziołowy dar dla kobiet 50 gHerbatka Dworska to ziołowy dar dla kobiet - nie tylko oczyszcza narządy kobiece,
ale także je odnawia i likwiduje stany zapalne. Mogą więc ją popijać młode dziewczyny z zaburzeniami miesiączkowania, również
kobiety, u których narządy rodne pracują nieprawidłowo. Wspomagająco warto ją stosować przy torbielkach, mięśniakach i guzkach
nowotworowych. W skład tej herbatki wchodzą drogocenne zioła kobiece, między innymi przywrotnik, o którym wybitny znawca ziół
ksiądz J. Künzle powiedział, że gdyby kobiety piły z tego zioła herbatkę, ¾ kobiet nie umarłoby z powodu chorób kobiecych, dzieci
miałyby matki, a mężczyźni żony.Herbata Dworska to niezwykłe połączenie bogactwa przywrotnika, krwawnika, jasnoty białej z babką
szerokolistną oraz słonecznym nagietkiem. Taka delikatna, ożywiająca herbatka z pewnością zadziwi niejednego drogocennym
smakiem i aromatem natury. A do tego zapewni zdrowie na co dzień zarówno dzieciom jak i dorosłym.Stefania Korżawska o Herbacie
Dworskiej:„Herbata Dworska to mieszanka zawierająca wybitnie „kobiece zioła” – ma działanie zarówno lecznicze, jak i profilaktyczne w
przypadku wszelkich dolegliwości kobiecych – stanów zapalnych, upławów, menopauzy, endometriozy, nieregularnych, zbyt obfitych lub
bolesnych miesiączek, nadżerki. Reguluje wszystkie procesy zachodzące w organizmie. Polecana także dla wszystkich, mających
problemy z nawracającymi stanami zapalnymi oraz problemami skórnymi, trądzikiem, wysypkami i podrażnieniami.”Stefania
KorżawskaHerbata Dworska to niezwykłe połączenie bogactwa przywrotnika, krwawnika, jasnoty białej z babką szerokolistną oraz
słonecznym nagietkiem. Taka delikatna, ożywiająca herbatka z pewnością zadziwi niejednego drogocennym smakiem i aromatem
natury. A do tego zapewni zdrowie na co dzień zarówno dzieciom jak i dorosłym.Sposób użyciaZaleca się 1 łyżeczkę ziół zaparzać 5
minut, najlepiej pod przykryciem.SkładBabka szerokolistna, ziele jasnoty, przywrotnika i krwawnika, kwiat nagietka w różnych
proporcjach w różnych proporcjach.
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