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Nasienie płesznika 100g
 

Cena: 7,50 pln

Opis słownikowy

Producent Flos

Opis produktu
 

Składniki: Nasienie babki płesznika (Psylli semen) – 100 %

 

Działanie:

Łagodnie przeczyszczające,osłaniające.

Wskazania do stosowania:

W zaparciach nawykowych w celu zmiękczenia stolca. 

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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Dawkowanie i sposób użycia:

Dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia: 1 łyżeczkę produktu (4 g) zalać filiżanką przestudzonej wody, soku lub jogurtu. Spożyć po lekkim
spęcznieniu. Koniecznie popić dodatkowo 1 szklanką płynu.

Nie spożywać na noc.

Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Osoby chore na cukrzycę lub stosujące terapię insulinową przed spożyciem powinny zasięgnąć porady lekarza. Produkt należy
przyjmować 30-60 min. przed lub po zażyciu leków, ze względy na ich możliwą opóźnioną resorpcję.

Opakowanie: 100g
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