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Oryginalne Zioła Szwedzkie (Langsteiner) 500 ml
 

Cena: 57,90 pln

Opis słownikowy

Producent Langsteiner

Opis produktu
 

Opakowanie: butelka szklana 500 ml

Skuteczność i właściwości:

Ziołolecznictwo ma wielu swoich zwolenników i trudno się temu dziwić. Zdrowotna moc ziół jest przecież wykorzystywana w medynie
ludowej już od stuleci. Kiedyś nie było antybiotyków i chemicznych leków, więc trzeba było korzystać z tego, co nam dała natura.

Oryginalne Zioła Szwedzkie stanowią unikatową kompozycję kilku ziół w formie nalewki na alkoholu etylowym. Gorzkie zioła, jak piołun
czy korzeń goryczki przede wszystkim pobudzają wydzielanie soków trawiennych, co sprzyja dobremu trawieniu i przyswajaniu
składników pokarmowych. Zioła pobudzają także apetyt. Sprawdzają się we wszelkich zaburzeniach związanych z trawieniem, a więc
pomagają w problemach żołądkowo-jelitowych, zaparciach, kolkach czy wzdęciach.

Warto pamiętać, że zawierają alkohol, więc nie są wskazane dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Natomiast osoby cierpiące na
niewydolność nerek, niedrożność jelit, nadciśnienie lub uszkodzenie wątroby powinny skonsultować się z lekarzem, zanim zaczną je
stosować.

Zawartość alkoholu: 0,49% obj.

Instrukcja użycia:
Zaleca się spożywać 15 ml 1 raz dziennie, przed lub po posiłku. Produkt należy spożywać po rozcieńczeniu z wodą przegotowaną lub
herbatą ziołową.
Uwaga: Przed użyciem wstrząsnąć. Osad nie powoduje obniżenia wartośći odżywczych.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Ilość produktu spożywanego i poziom jego spożycia jest niezbędny do
uzyskania korzystnego działania.

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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Składniki:
woda oczyszczona ad 250 ml; karmel (barwnik E150a); inulina 2,5 g; korzeń arcydzięgla 2 g; myrra 2 g; alkohol etylowy 2,45 ml; zielony
owoc orzecha włoskiego 1,82 g; korzeń goryczki 1,25 g; kwas mlekowy (konserwant E270); glikol propylenowy (nośnik E1520); sorbinian
potasu (konserwant E202); ziele piołunu 0,42 g; naowocnia pomarańczy gorzkiej 0,295 g; kora cynamonowca wonnego 0,2 g; korzen
tataraku 0,19 g; owoc kardamonu (ekstrahent-etanol 50%(v/v)) 0,15 g; gałka muszkatołowa (aromat); korzeń imbiru 0,065 g; kwiat
dziewanny 0,05 g;
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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
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