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VERDIN FIX Earl Grey 20 saszetek
 

Cena: 7,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościVERDIN FIX Earl Grey 20 saszetekVerdin fix Earl Grey to moc 6 ziół znanych ze swoich prozdrowotnych właściwości
połączonych z aromatyczną herbatą earl grey.Na kompozycję 6 ziół Verdin fix składa się między innymi owoc kolendry, który wspomaga
prawidłowe trawienie, ziele mięty dla wsparcia prawidłowej pracy żołądka żołądka oraz owoc kminku, który sprzyja naturalnej pracy
jelit.Verdin fix to doskonała alternatywa dla zwykłej herbaty pitej do posiłku. Smakuje jak ulubiona herbata Earl Grey, a dodatkowo
wspomaga procesy trawienne.Suplement diety Verdin fix to propozycja dla tych, którzy nie wyobrażają sobie posiłku bez swojej
ulubionej herbaty. Verdin fix dostępny jest w 4 wariantach smakowych: Verdin fix ziołowy, Verdin fix z czarną herbatą, Verdin fix z Earl
Grey i Verdin fix z zieloną herbatą.Dostępność różnych wariantów sprawi, że każdy odnajdzie swój ulubiony smak.Jak działają składniki
Verdin fix?Czarna herbata z Earl GreyLukrecja gładka to bylina z rodziny bobowatych.Uprawia się ją m.in. we Włoszech, w Hiszpanii oraz
w Polsce. Korzeń lukrecji to niezwykłe bogactwo substancji aktywnych, które wraz z glicyryzyną tworzą biologicznie aktywne
kompleksy:które m.in. pomagają utrzymać komfort i równowagę trawienną u osób z wrażliwym układem pokarmowymlukrecja sprzyja
prawidłowej pracy błon śluzowych żołądka oraz jelitZalecane spożyciePrzeznaczony dla osób dorosłychMożna go przyjmować zarówno
przed, w trakcie, jak i po jedzeniuZaleca się picie maksymalnie 4 filiżanek naparu dziennieProdukt przeznaczony jest do codziennego
stosowaniaSzczególnie polecany po obfitych, ciężkostrawnych posiłkachsaszetkę Verdin fix Earl Grey umieść w filiżancecałość zalej
200 ml wrzącej wodyzaparzaj pod przykryciem 5-10 minSkładnikiLiść mięty pieprzowejKolendra siewnaKminekDzika
różaLukrecjaMniszek lekarskiCzarna herbata z Earl GreyProducentUPS Zdrowieul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa,
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