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Ziele bukwicy - Dary Natury 50g
 

Cena: 4,05 pln

Opis słownikowy

Producent Dary Natury

Opis produktu
 

Wskazania:

Wewnętrznie: Tradycyjny środek stosowany pomocniczo w nieżytach żołądka i jelit oraz w biegunkach jako środek ściągający. Odwary z
ziela wykazują również działanie przeciwzapalne. Stosowame preparatu wynika jedynie z tradycji. 
Zewnętrznie: Odwar stosowany do przemywań i okładów w stanach zapalnych i otarciach skóry i błon śluzowych.

Składnik czynny:

Głównym składnikiem ziela bukwicy są garbniki (10 - 15%), ponadto występują substancje aminowe (betaina, betonicyna 0,5%)

Sposób stosowania:

Wewnętrznie: 1/2-1 łyżkę ziela zalać szklanką zimnej wody, gotować powoli pod przykryciem 5 min. Odstawić na 10 minut i przecedzić.
Pić 1/4-1/3 szklanki odwaru 1-2 razy dziennie na 1 godzinę przed posiłkiem.
Zewnętrznie: Do użytku zewnętrznego zaleca się odwar bardziej stężony, przygotowany z 1-1 1/2 łyżki ziela na 3/4 szklanki wody.

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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