
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Liść pokrzywy - Dary Natury 25g
 

Cena: 5,20 pln

Opis słownikowy

Producent Dary Natury

Opis produktu
 

Działanie:

Picie odwaru stosuje się w celu wywołania działania moczopędnego.

Wskazania:

Pomocniczo w leczeniu dolegliwości reumatoidalnych, w stanach zapalnych dróg moczowych, w profilaktyce i leczeniu piasku
nerkowego. Herbata ta może być stosowana jako środek wielowitaminowy, polecana jest przy oczyszczaniu organizmu z toksyn oraz
wpływa korzystnie na morfologię krwi. Można stosować jako środek przy początkach cukrzycy oraz wspomagający pracę wątroby. 

Skład:

Wysuszony liść pokrzywy zawiera sole mineralne m.in. sole wapnia i potasu oraz pochodne kwasu krzemowego.

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:

1 łyżkę stołową liści zalać 1 szklanka wody, gotować pod przykryciem
5 minut, przecedzić.
Pić po 1 szklance przygotowanego
odwaru 3-4 razy dziennie.
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