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Oregasept H97 olejek z oregano 100ml
 

Cena: 79,00 pln

Opis słownikowy

Pojemność 100ml

Producent Asepta

Opis produktu
 

Oregasept H97 to naturalny olejek z oregano, który wytwarzany jest ze śródziemnomorskiej odmiany oregano - origanum vulgare H97
według tradycyjnych receptur i destylacji parowej.

O skuteczności i efektywnym działaniu preparatu decyduję zawartość do 82% karwakrolu i 8% olejków eterycznych. Zawiera flawonoidy,

terpenoidy, gorycze, kwasy fenolowe, garbniki i polifenole zwiększające przyswajanie i wykorzystanie witamin.

Płynna postać suplementu diety pozwala na rozpoczęcie jego wchłaniana już w ustach.

Olejek posiada charakterystyczny i intensywny smak i może powodować zwiększenie wydzielania śliny.

 

Oregasept H97 korzystnie wpływa na:

- układ pokarmowy - wspiera florę jelit, procesy trawienne, zwiększa wydzielanie śliny, pobudza apetyt, wspiera metabolizm tłuszczo i
zapobiega powiększaniu komórek tłuszczowych

- układ oddechowy - inhaluje zatoki, wspiera stan gardła i funkcjonowanie górnych dróg oddechowych

- układ nerwowy - wspiera dobre samopoczucie i dodaje energii

- układ krążenia - wspiera ochronę naczyń krwionośnych

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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- układ odpornościowy

 

Stosowanie:

Stosować tylko po rozcieńczeniu.

Suplement diety stosuje się poprzez rozcieńczenie 4 kropli olejku w 1/3 szklanki wody, herbaty lub soku warzywnego (np.
pomidorowego), dokładne rozmieszanie i spożywanie 2-3 razy dziennie.

W trakcie stosowania Oregasept H97 należy zwiększyć spożycie płynów.

Osobom ze skłonnością do alergii zaleca się rozpoczęcie stosowania od 1 kropli na 1/3 szklanki wody i stopniowe zwiększanie ilości jeśli
nie wystąpi alergia.

 

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki.

Produkt jest suplementem diety i nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

 

4 krople suplementu diety Oregasept H97 zawierają:

5,86 mg olejku z oregano, w tym 4,39 mg karwakrolu

 

Pojemność: 100 ml

Opakowanie o pojemności 100 ml wystarcza na 28 tygodni stosowania.
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