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VERDIN FIX z zieloną herbatą 20 saszetek
 

Cena: 7,75 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 z zieloną herbatą 20 saszetekVerdin fix z zieloną herbatą to kompozycja 6 ziół połączonych z wysokiej jakości
zieloną herbatą. Kompozycja ziół Verdin fix znana jest ze swoich prozdrowotnych właściwości. Owoc kolendry wspomaga prawidłowe
trawienie, ziele mięty wspomaga prawidłową pracę żołądka, owoc kminku sprzyja naturalnej pracy jelit.Verdin fix z zieloną herbatą, to
doskonała alternatywa dla zwykłej herbaty pitej do posiłku. Doskonale smakuje, a dodatkowo wspomaga procesy trawienne.Verdin fix z
zieloną herbatą smakuje jak Twoja ulubiona zielona herbata dodatkowo wspomaga procesy trawienne, co czyni ją doskonałą
alternatywą do zwykłej herbaty pitej do posiłku.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 Earl Grey, Verdin fix z
zieloną herbatą i Verdin fix z czarną herbatą.Zalecane spożycieDorośli: zaleca się picie 4 filiżanek naparu dziennie.Saszetkę zalej wrzącą
wodą (200 ml) i zaparzaj pod przykryciem ok 5-10 minut. Można stosować zarówno przed, w trakcie, jak i po jedzeniu.WażneUwagi do
stosowaniaNie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia (4 saszetek).Nie zaleca się stosowania preparatu przez
kobiety w ciąży lub karmiące piersią.Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Istotne jest
prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowane zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników
odżywczych.Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik
produktu.SkładnikiSkładniki Verdin fix z zieloną herbatą w dziennej porcji (4 saszetki): owoc kolendry siewnej (Coriandrum sativum) 2,16
g, liść herbaty zielonej (Camellia sinensis) 1,44 g, owoc kminku zwyczajnego (Carum carvi) 1,08 g, ziele mięty pieprzowej (Mentha
piperita) 1,08, owoc dzikiej róży (Rosa canina) 0,56 g, ziele palczatki cytrynowej (Cymbopogon citratus), korzeń lukrecji gładkiej
(Glycyrrhiza glabra) 0,20 g, korzeń mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) 0,20 g.ProducentUSP ZDROWIEul. Poleczki 35, 02-822
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