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Liść porzeczki czarnej - Dary Natury 50g
 

Cena: 5,30 pln

Opis słownikowy

Producent Dary Natury

Opis produktu
 

Wskazania:

Pomocniczo w kamicy moczowej i piasku nerkowym. 
Zewnętrznie - odwar do płukania jamy ustnej i gardła jako środek ściągający.

Działanie:

Napar działa słabo moczopędnie. Odwar stosowany zewnętrznie ma słabe działanie ściągające.

Skład:

Wysuszony, krojony liść porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.),  zawierający diglikozydy kwercetyny i kemferolu głównie izokwercetynę i
rutynę, flawonon, sakuranetynę, monometryczne flawonole (katechinę i epikatechinę) i kwasy fenolowe 

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 przygotowania:

Napar - 1 łyżkę (ok. 4g) ziół zalać 1 szklanką (200 ml) wrzącej wody.
Odwar do użytku wewnętrznego - 2 łyżki stołowe ziół zalać 1 szklanką letniej wody i gotować powoli pod przykryciem 5 min, odstawić na
15 min, przecedzić. 

Sposób użycia:

Pić 2 - 3 razy dziennie po szklance naparu, jako środek moczopędny. Do płukania ust używać 1/3-1/2 szklanki ciepłego odwaru.

 

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/

