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DZIEDZILLA - Naturalna Woda Lecznicza 330ml - 12 szt.
 

Cena: 48,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 12 szt.

Producent PWL

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Naturalna woda lecznicza DZIEDZILLA o korzystnym wpływie na funkcjonowanie żołądka, dwunastnicy i trzustki, a także dróg
moczowych. Wykazuje działanie antybakteryjne i przeciwzapalne w przewodzie pokarmowym i układzie moczowym.

 

Opakowanie: 12 szt. 330ml

KATIONY (mg/l)
sodowy Na+ 846,00
wapniowy Ca2+ 170,00
potasowy K+ 52,40
magnezowy Mg2+ 23,60
litowy Li+ 1,70
żelazowy Fe2+ 0,42

ANIONY (mg/l)

wodorowęglanowy HCO3
- 1730,00

chlorkowy Cl- 681,00
siarczanowy SO4

2- 29,00

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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jodkowy J- 0,68

Składniki mineralne: 3650 mg/l.

 

Korzystnie wpływa na organizm:

- przy niedoczynności tarczycy
- w cukrzycy
- w stanach zapalnych dróg moczowych i kamicy nerkowej
- przy schorzeniach układu pokarmowego (nieżytach żołądka, zaburzeniach wydzielania żółci, zapaleniu pęcherzyka żółciowego)

 

DAWKOWANIE:

W kuracji pitnej: zaleca się stosować w trzech dawkach - pierwsza dawka 400 ml, rano na pół godziny przed posiłkiem, następnie w
południe i wieczorem po 300 ml, również przed posiłkiem. Nie przekraczać dawki 1000 ml wody leczniczej na dobę. Zaleca się picie
wody wolno, małymi porcjami.

Inhalacje i płukanie: można stosować bez rozcieńczania do płukania jamy ustnej lub gardła w stanach zapalnych.

Czas trwania kuracji od 4 do 6 tygodni, w przypadku nawrotu lub w celach profilaktycznych ponowna kuracja po okresie jednego
miesiąca.

Nie stosować w nadciśnieniu tętniczym, skłonności do obrzęków, nadczynności tarczycy i alergii na jod.

Wody lecznicze to wody, które dzięki wysokiej zawartości składników mineralnych oraz odpowiedniej proporcji tzw. składników
swoistych bardzo korzystnie oddziałują na organizm.
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