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Kwiat jasnoty białej - Dary Natury 25g
 

Cena: 24,50 pln

Opis słownikowy

Producent Dary Natury

Opis produktu
 

Jasnota biała (syn. pokrzywa biała) to bylina z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) występująca w Europie i Azji. Kąpiele z kwiatu jasnoty
białej wspaniale odprężają i relaksują, a także delikatnie łagodzą i tonizują podrażnienia skóry.

Skład: wysuszone i rozdrobnione kwiaty jasnoty białej - 100%

Zastosowanie: Jasnota to jedna z najcenniejszych i trudnych do zbioru roślin zielarskich. Ma ona szczególne powinowactwo z błonami
śluzowymi różnych narządów, dlatego herbatkę z niej polecamy przy stanach zapalnych błon śluzowych, górnych dróg oddechowych,
dróg rodnych oraz jako środek regenerujący nabłonek. Herbatka bogata jest w sole mineralne, w tym w mikropierwiastki.

Sposób użycia: Połowę zawartości torebki (ok. 12,5g) zalać 1L wody, doprowadzić do wrzenia i gotować powoli przez 10 min.
Pozostawić na 1/2 godziny pod przykryciem, kilkakrotnie przemieszać. Następnie przecedzić do wanny z wodą. Czas kąpieli ok. 20 min.
w temp. ok. 37 st. C

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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Opakowanie: 25g

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

