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Kora wierzby - Dary Natury 100g
 

Cena: 6,40 pln

Opis słownikowy

Producent Dary Natury

Opis produktu
 

Zastosowanie/Wskazania:

Stany gorączkowe, schorzenia reumatyczne, nerwobóle, bóle głowy. 

Działanie:

Przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe. Zawiera związek salicynę - podobny w działaniu do aspiryny, flawonoidy, garbniki
oraz sole mineralne. Jest to jeden z najcenniejszych surowców zielarskich. Zalecana do picia tam gdzie podaje się aspirynę m tj. przy
gorączce, bólach głowy, reumatyzmie itp.

Sposób użycia:

1 łyżeczkę (ok. 3g) kory zalać 1 szklanką wody, gotować 15 min. pod przykryciem, przecedzić. Pić po 1/2 szklanki ciepłego odwaru 4 razy
dziennie po posiłkach. Można osłodzić sokiem malinowym lub miodem.

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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