
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Gripaxin C37 olejek z majeranku 30ml
 

Cena: 47,50 pln

Opis słownikowy

Pojemność 30ml

Producent Asepta

Opis produktu
 

Gripaxin C37 to suplement diety o charakterystycznym i intensywnym smaku (może pobudzać wydzielanie śliny) i szerokich
właściwościach, w którego skład wchodzą olejek z majeranku, bazylii, cynamonowca kamforowego i ekstrakt z czystka.

Olejek z majeranku - działa łagodząco na górne drogi oddechowe, przynosi ulgę, działa osłaniająco, uspokajająco i rozluźniająco.
Olejek z bazylii - ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego, moczowego, nerwowego, krążenia i
trawiennego i utrzymanie właściwego poziomu cukru we krwi.
Olejek z cynamonowca kamforowego - zawiera substancje wzbogacające uczestniczące w procesach naprawczych i
adaptacyjnych w organizmie.
Ekstrakt z czystka - zawiera związki fenolowe mające działanie przeciwutleniające i antyoksydacyjne.

Forma płynna olejku zwiększa korzyści ze spożywania go. Wchłanianie rozpoczyna się już w jamie ustnej, gdzie łagodzi uczucie
suchości gardła (zwłaszcza przy przełykaniu).

 

Stosowanie:

Produkt stosuje się poprzez rozcieńczenie 4-6 kropli olejku w 1/3 szklanki płynu np. wody, soku lub herbaty i dokładne rozmieszanie i
spożywanie 2-4 razy dziennie. Olejek można rozcieńczać w maślance, kefirze, czy jogurcie lub przyjmować z przecieranymi zupami lub
serkiem homogenizowanym.

W trakcie stosowania Gripaxinu C37 zalecane jest zwiększenie spożycia płynów i produktów powstałych w skutek zakwaszenia mleka
takich jak jogurty, maślanka czy kefir lub kiszona kapustę co ma na celu wzmocnienie flory jelitowej organizmu.

 

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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W przypadku skłonności do alergii na składniki produktu rozpocząć dawkowanie od 1 doustnej aplikacji i gdy nie wystąpi alergia,
zwiększyć ilość aplikacji nie przekraczając dziennej porcji.

Kobiety karmiące lub ciężarne przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować u dzieci.

Nie stosować przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.

 

Pojemność: 30 ml - opakowanie wystarcza na 8 tygodni stosowania

1 kropla olejku zawiera 1,46 mg olejku z majeranku i 0,57 mg olejku z bazylii.

 

Składniki: oliwa z oliwek; olejek z majeranku (Origanum majorana) 10%; olejek z bazylii (Ocimum basilicum L) 4%; olejek z cynamonowca
kamforowego (Cinnamomum Camphora L.) 1%; ekstrakt z czystka (Cistus Incanus).
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