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Zioła Mnicha na oczyszczanie - ekspresowa 20x2g
 

Cena: 6,10 pln

Opis słownikowy

Producent BIG-ACTIVE

Opis produktu
 

 

Zioła Mnicha na oczyszczanie

 

Zioła Mnicha polecane na oczyszczanie organizmu to specjalnie skomponowane składniki ziołowe, które ułatwiają uwalnianie
organizmu z nagromadzonych toksyn i niekorzystnych produktów przemiany materii. Zawierają antyoksydanty wymiatające szkodliwe
wolne rodniki.

Ziele krwawnika (Achillea millefolium) - ma korzystny wpływ na działanie układu moczowego, i prawidłowe funkcjonowanie nerek.

 

Mniszek lekarski (Taraxacum officinale) - poprzez swoje właściwości moczopędne wpływa pobudzająco na pracę nerek, zwiększając

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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wydalania razem z moczem toksyn z organizmu oraz zbędnych produktów przemiany materii, jednocześnie nie powoduje ubytków
potasu z naszego organizmu. Korzeń mniszka jest jednym z najbardziej efektywnych ziół oczyszczających. Redukuje poziom płynów w
organizmie.

 

Pokrzywa (Urtica dioica) - była używana już w średniowiecznej Europie jako zioło moczopędne. Wpływa hamująco na tworzenie się
kamieni nerkowych i zmian zapalnych w układzie moczowym. Jej liście ułatwiają trawienie, przyswajanie pokarmów i prawidłowy
przebieg procesów przemiany materii. Przyspieszają również wydalanie wielu toksyn zatruwających organizm.

 

Opakowanie: 20x2g
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