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Ziele poziewnika - Dary Natury 50g
 

Cena: 2,99 pln

Opis słownikowy

Producent Dary Natury

Opis produktu
 

Zastosowanie:

Wewnętrzne: Dzięki rozpuszczalnym w wodzie krzemionkom zmniejsza zakwaszenie tkanek co utrudnia rozwój prątków gruźlicy -
wspomaga leczenie gruźlicy. Ma właściwości wykrztuśne. U rekonwalescentów i osób w starszym wieku uzupełnia związki mineralne.
Ma zastosowanie w zapaleniu błony śluzowej przewodu pokarmowego, kamicy moczowej - zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń
włosowatych. W miażdżycy naczyń, w medycynie ludowej ziele jest stosowane przeciw upławom u kobiet.
Zewnętrzne: uszkodzenia skóry np. oparzenia, blizny po zabiegach operacyjnych.

Zawartość:

Rozpuszczona w wodzie krzemionka, garbniki, flawonidy, kwas salicylowy, olejki eteryczne, saponiny.

Sposób użycia:

Zalać 2 łyżki 1 szklanką wody i pozostawić na noc. Rano ogrzać do temp. 60-70 °C.

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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