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LAUROSEPT Q73 krople 100 ml
 

Cena: 77,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać krople

Producent ASEPTA MGR DARIUSZ WĄSIKIEWICZ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościLAUROSEPT Q73 Dzięki 55 aktywnym składnikom utrzymuje naturalną równowagę organizmu, poprzez wszechstronne
działanie:Pozytywnie wpływa na:Stawy i cały układ ruchu - Oryginalna formuła Lauroseptu Q73 – połączenia olejku laurowego i
kurkumowego działa bardzo korzystnie, odżywia i usprawnia układ chrzęstny i kostny. Posiada właściwości rozgrzewające i
odprężające.Układ nerwowy - Wzmacnia system nerwowy i uspokaja, dlatego również poprawia samopoczucie, zwiększa siły witalne i
energię.Układ krążenia - Działa ochronnie na serce i naczynia krwionośne.Układ odpornościowy - Dla wzmocnienia układu
odpornościowego stosować w okresach zwiększonej zachorowalności tj.w okresie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym. Ponieważ
Laurosept Q73 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.Układ krwionośny - Polifenole zawarte w olejku mają
działanie ochronne na naczynia krwionośne, uszczelniają i zwiększają ich elastyczność.Układ pokarmowy - Zwiększa produkcję śliny,
soku żołądkowego i żółci, usprawniając procesy trawienia i przyswajania pokarmów. Działa pobudzająco na apetyt, likwiduje nadmiar
gazów oraz wiąże szkodliwe produkty przemiany materii. Wspomaga pożyteczne szczepy bakterii, utrzymuje prawidłową,
zrównoważoną i pożyteczną mikroflorę. Ponadto polecany jest dla osób odczuwających zgagę i niestrawność, po spożyciu kawy,
alkoholu oraz ciężkostrawnych pokarmów.Laurosept Q73 – suplement diety – to olejek laurowy (z liście wawrzynu szlachetnego Laurus
nobilis L.) oryginalna formuła z olejkiem kurkumowym, wytwarzany tradycyjną metodą destylacji parą wodną. Spożywanie olejku
laurowego w połączeniu z olejkiem kurkumowym w postaci płynnej a nie w postaci kapsułek czy tabletek, jest bardziej korzystne, gdyż
wchłanianie jego aktywnych substancji zaczyna się już w ustach. Olejki laurowy i kurkumowy to olejki eteryczne dzięki czemu
dodatkowo uzyskujemy naturalny efekt inhalacji.Zalecane spożycieLaurosept Q73 to moc zamknięta w kilku kroplach. Dlatego stosuje
się 4-6 krople rozcieńczone w 1/3 szklanki wody, herbaty lub soku – 2-4 razy dziennie. Dobrze rozmieszaćZe względu na swój
charakterystyczny, intensywny smak olejek laurowy może powodować wydzielanie śliny.Dobre rezultaty daje rozcieńczanie w maślance,
jogurcie lub kefirze. Można przyjmować olejek z serkiem homogenizowanym lub z przetartymi zupami.W czasie stosowania Lauroseptu
Q73 należy zwiększyć ilość spożywanych płynów.Podczas przyjmowania Lauroseptu Q73 należy spożywać produkty powstałe w wyniku
skwaszenia mleka (kefir, jogurt, maślanka) lub kapustę kiszoną itd, aby wzmocnić florę jelitową.WażneOSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
LAUROSEPTU Q731. Zawsze stosować produkt w rozcieńczeniu!2. Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią!3. Nie stosować u
dzieci.4. Osoby uczulone na olejek laurowy bądź olejek kurkumowy lub oliwę z oliwek oraz osoby zażywające leki powinny przed
spożyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.5. Osoby o skłonnościach do alergii powinny przed spożyciem preparatu sprawdzić,
czy nie wystąpi alergia na olejek laurowy, olejek kurkumowy bądź oliwę z oliwek, rozpoczynając od 1 kropli na 1/3 szklanki wody i
stopniowo, jeśli nie wystąpi alergia zwiększać ilość spożywanego produktu.Rad i sposobów stosowania olejku laurowego w połączeniu z
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olejkiem kurkumowym podanych w niniejszej ulotce nie należy traktować jako zastąpienie wizyty u lekarza bądź stosowania środków
leczniczych. Laurosept Q73 – olejek laurowy ze świeżych liści Laurus nobilis L. oryginalna formuła z olejkiem kurkumowym jest
suplementem wzbogacającym dietę w terpeny z lauru i kurkumy.SkładnikiJedna porcja 1 kropla zawiera: 6 mg olejku z liści wawrzynu
szlachetnego, 3mg olejku z kłącza kurkumy1 porcja 8 kropli zawiera: 48 mg olejku z liści wawrzynu szlachetnego, 24mg olejku z kłącza
kurkumy1 porcja 24 krople zawiera: 144 mg olejku z liści wawrzynu szlachetnego, 72mg olejku z kłącza kurkumyProducentASEPTAMGR
DARIUSZ WĄSIKIEWICZCIESZYŃSKA 36543-300 BIELSKO-BIAŁATEL: +48 33 817 34 24E-MAIL: MARKETING@ASEPTA.PRO
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