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MELISANA Klosterfrau 235ml
 

Cena: 24,95 pln

Opis słownikowy

Producent Klosterfrau

Opis produktu
 

MELISANA Klosterfrau - naturalny środek leczniczy o wielostronnym działaniu. Pomaga na wiele dolegliwości ze strony: głowy, serca,
żołądka, nerwów.

Melisana Klosterfrau jest destylatem z wysoko cenionych roślin leczniczych i zawiera m.in. aktywne składniki melisy. Skład opiera się na
wiekowym doświadczeniu, a wielopokoleniowe obserwacje potwierdziły jego skuteczność.

Wskazania:

Do stosowania wewnętrznego:

- pomocniczo w zaburzeniach psychowegetatywnych, takich jak: dolegliwości nerwicowe, stany napięcia nerwowego i podniecenia,
niepokoju, trudności w zasypianiu - w celu zwiększenia gotowości do snu, nerwowe bóle głowy, wrażliwość na zmiany pogody,
dolegliwości sercowe bez organicznej przyczyny, dolegliwości miesiączkowe i okresu menopauzy, dolegliwości żołądkowo - jelitowe,
takie jak: niestrawność, uczucie pełności po posiłku, brak apetytu

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
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Do stosowania zewnętrznego:

- w nerwobólach, bólach mięśni po wysiłkach, postrzale, zapaleniu dziąseł.

Pojemność: 235ml
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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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