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Ziele bodziszka cuchnącego - Dary Natury 25g
 

Cena: 4,60 pln

Opis słownikowy

Producent Dary Natury

Opis produktu
 

Ziele bodziszka cuchnącego - herbatka ekologiczna

Zastosowanie:

Produkt posiada certyfikat ekologiczny - to oznacza, że ma on szczególnie wysoką wartość biologiczną i prozdrowotną. Do
wyprodukowania jego zostały użyte rośliny zebrane ręcznie ze stanu naturalnego w specjalnej certyfikowanej strefie czystej ekologicznie
lub zostały wyprodukowane w gospodarstwach ekologicznych. Wyrób taki nie zawiera również żadnych sztucznych substancji
dodatkowych typu konserwanty, barwniki, aromaty itp. składniki są grubo cięte i ręcznie pakowane po to, aby jak najwięcej cennych
substancji zostało w roślinie.

Sposób parzenia:

Wziąć łyżeczkę ziela herbatki zalać szklanką wrzątku i pozostawić pod przykryciem do zaparzenia na około 10-15min. Pić 1-2 razy
dziennie.

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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