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MANUKA Syrop z Miodem Manuka MGO 250+ 100 ml
 

Cena: 95,00 PLN

Opis słownikowy

Producent PROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościMANUKA Syrop z Miodem Manuka MGO 250+ 100 mlSyrop z Miodem Manuka MGO™ to połączenie nowozelandzkiego
miodu oraz naturalnych olejków ziołowych, które będzie wspierało twoje samopoczucie przez cały rok.Syrop z miodem – wygodniejszy
niż domowy syropSyrop z Miodem Manuka MGO™ to wyjątkowy smak i właściwości, które zawdzięcza odpowiednio dobranym
składnikom. W jego składzie znajdziesz m.in. 48% czystego miodu prosto z Nowej Zelandii. Nie musisz się już zastanawiać jak zrobić
syrop z miodem, otrzymasz go przygotowanego przez specjalistów.Syrop z Miodem Manuka MGO™ 250+ to 100% naturalnych
składników, dlatego jest bezpieczny dla dzieci powyżej 5 roku życia. Jego pyszny, słodki smak na pewno zachwyci twoją pociechę. Syrop
z miodem to również świetne wsparcie samopoczucia dla dorosłych.Miód Manuka MGO™ 250+Ten miód o wyjątkowych właściwościach
stanowi 24% składu syropu z miodem. Oryginalny miód manuka powstaje jedynie w nielicznych rejonach Nowej Zelandii. Jego jakość
potwierdzana jest certyfikatem MGO™. To gwarancja, że zawartość methylogloxalu (MGO) w miodzie jest na poziomie podanym na
opakowaniu. Badania pokazały, że zawartość MGO w miodach Manuka Health New Zealand znacznie przewyższa tą deklarowaną przez
producenta.Miód RewarewaRewarewa jest wiecznie zielonym drzewem, który stanowi część endemicznej roślinności Nowej Zelandii.
Jego kwiatostan przystosowany jest do zapylania przez ptaki. Dzięki takiej budowie kwiatu tylko niewielka ilość pyłku trafia do nektaru.
Podobnie jak miód manuka, miód Rewarewa to miód o niskiej zawartości pyłku. Syrop z miodem manuka i miodem Rewarewa to
świetne połączenie, które cię wspierać przez cały rok.Naturalne olejki prosto z Nowej Zelandii. Jakie właściwości mają zioła?Oto co
jeszcze znajdziesz w Syropie z Miodem Manuka MGO™ 250+:Olejek tymiankowyOlejek z mięty pieprzowejOlejek anyżkowyWyciąg z
lukrecjiDo czego tymianek? Olejek tymiankowy właściwościW starożytnej Grecji tymianek był wykorzystywany do leczenia chorób dróg
oddechowych. Miód tymiankowy był uznawany przez Greków za jeden z najcenniejszych napojów. Antyczni Rzymianie przypisywali owej
roślinie właściwości łagodzenia kaszlu. Dzięki swoim właściwościom tymianek zyskał popularność i jest uprawiany w całej Europie.Jak
wygląda tymianek? Tymianek to mały krzew o drobnych listkach, który rośnie przez cały rok. Te małe zielonoszare listki mają wielką
moc. Olejek tymiankowy to esencja dobroci zawartych w tymianku.Olejek z mięty pieprzowejPierwsze dane dotyczące olejku z mięty
pieprzowej pochodzą z XVII wieku. W staropolskiej kuchni mięta używana była przez nasze babcie i mamy na problemy trawienne. Dzięki
zawartości mentolu ma świeży, mocno charakterystyczny miętowy zapach. W składzie syropu z Miodem Manuka MGO™ 250+
znajdziesz olejek z mięty pieprzowej do picia.Co to jest anyż? Anyz co to? Olejek anyżowy właściwościKwiaty anyżu są białej barwy i
można z nich pozyskiwać miód. Anyżek wykorzystywany jest w kuchni, kosmetyce a także przemyśle farmaceutycznym. Najcenniejszą
jego formą jest olejek anyżowy, który zawiera cenne flawonoidy, proteiny i sterole. Syrop z miodem od Manuka Health New Zealand
zawiera najlepszej jakości olejek anyżowy.Olejek z manuki. Olejek manuka właściwościOlejek Manuka wytwarzany jest z gałązek i liści
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krzewu Leptospermum scoparium. Olejek manuka ma wyjątkowe właściwości dzięki naturalnym związkom chemicznym t.j..: triketony –
niespotykane w innych olejkach eterycznych, a także seskwiterpenowe węglowodory oraz monoterpenowe węglowodory, oraz ich
tlenowe pochodne.Lukrecja co to? Lukrecja właściwościLukrecja nazywana była "słodkim drzewem" lub "korzeniem słodzeniowym" ze
względu na szczególnie słodki smak. Po raz pierwszy jej właściwości zauważono w starożytnych Chinach. Lukrecja była wtedy używana
jako składnik preparatów ziołowych. Krzysztof Kluk, zachwycony jej działaniem, w XVII wieku opisał jej wpływ na organizm człowieka.
Chcąc podzielić się jej wyjątkową naturalną mocą, dodaliśmy wyciąg z lukrecji do Syropu z Miodem Manuka MGO™ 250+.Zalecane
spożycieprzed każdym użyciem należy dobrze wstrząsnąć butelką. Należy spożywać 2 miarki (10ml) maksymalnie 4 razy
dziennie.WażneNie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety.Składnikimiód Manuka MGO 250+ (24%), miód Rewarewa (24%), substancja utrzymujące wilgoć: glicerol; woda, sok
z korzenia lukrecji, naturalne aromaty, olejek z mięty pieprzowej (0,1%), olejek anyżowy , olejek manuka, olejek tymiankowy.Zawiera
lukrecję-chorzy na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia.Składniki aktywnew 10ml(2 miarki)w 20 ml(4 miarki)w 30 ml(6
miarek)w 40ml*(8 miarek)Miód Manuka 2,4ml 4,8ml7,2ml9,6mlSok z korzenia lukrecji 0,3ml 0,6ml 0,9ml 0,12mlOlejek z mięty pieprzowej
0,01ml 0,02ml 0,03ml 0,04mlOlejek anyżowy 0,01ml 0,02ml 0,03ml 0,04mlOlejek manuka 3µl 6µl 9µl 12µlOlejek tymiankowy 3µl 6µl 9µl
12µl* zalecana dzienna porcja produktu dla osoby dorosłej. Opakowanie zawiera ok. 2,5 porcji.ProducentPropharma Sp. z o.o. ul.
Łopuszańska 36 02-220 Warszawa
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