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Koper włoski FIX - Herbapol Lublin - saszetki 30x2g
 

Cena: 8,80 pln

Opis słownikowy

Producent Herbapol Lublin

Opis produktu
 

Wskazania:

W dolegliwościach trawiennych, kurczowych dolegliwościach żołądka i jelit, uczuciu pełności i wzdęciach jako środek rozkurczający. W
nieżytach dróg oddechowych jako środek wykrztuśny.

Działanie:

Rozkurczające i wiatropędne w przewodzie pokarmowym oraz wykrztuśne.

Skład:

Owoce kopru włoskiego zawierają przynajmniej 3% olejku lotnego, którego głównym składnikiem jest anetol a ponadto fenchon.

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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Sposób użycia:

Torebkę zalać szklanką ciepłej wody, ogrzać powoli do wrzenia, odstawić do ostudzenia. Niemowlętom i dzieciom podawać odwar w
miarę potrzeb, do 100 ml (1/2 szklanki odwaru). Dorosłym 1-2 razy dziennie szklankę odwaru. Dawka dobowa surowca dla dorosłych 5-7
g dziennie. Kopru włoskiego nie należy stosować systematycznie dłużej niż 3 tygodnie.
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