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Owoc jałowca 50g
 

Cena: 3,60 pln

Opis słownikowy

Producent Flos

Opis produktu
 

Zastosowanie/Wskazania:

Choroby wywołane zatrzymaniem w organizmie wody i elektrolitów, obrzęki zastoinowe, niewydolność wątroby, niedostateczne
wydzielanie żółci. 

Działanie:

Moczopędne, wspomagające czynność wydzielniczą wątroby.

Sposób użycia:

1 łyżkę rozdrobnionych owoców zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez 30 min., przecedzić. Wypić w ciągu
dnia porcjami po 1- 2 łyżki po posiłkach. Nie przekraczać zalecanego dawkowania, większe dawki mogą działać drażniąco na miąższ
nerek i wywoływać stany zapalne. Nie zaleca się stosować dłużej niż 2 tygodnie.

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: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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