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Liść morwy białej fix 20x2g
 

Cena: 6,00 pln

Opis słownikowy

Producent Flos

Opis produktu
 

Liść morwy białej fix 20x2g - herbatka ziołowa.

Właściwości:

Liście morwy białej, hamując działanie enzymów odpowiedzialnych za rozkład cukrów złożonych na proste, ograniczają ich wchłanianie
przez organizm. Dzięki tym właściwościom pomagają ustabilizować poziom cukru we krwi, zmniejszając jego przyswajanie po
posiłkach.

Sposób przygotowania:

1 saszetkę zalać szklanką wrzącej wody, naparzać pod przykryciem 10 min. Wypić przed posiłkiem. 1 saszetka zawiera 2,0g produktu i
zawiera dzienną dawkę

Skład: liść morwy białej (morus alba L.)

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
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