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ELIKSIR ZDROWY UKŁAD POKARMOWY 250ml
 

Cena: 33,90 PLN

Opis produktu
 

ELIKSIR ZDROWY UKŁAD POKARMOWY 250ml

Franciszkański Eliksir Zdrowy Układ Pokarmowy to ziołowy suplement diety wspierający pracę układu pokarmowego. Preparat w
postaci płynu zawiera ekstrakty z ziół: litworu arcydzięgla (Angelica Archangelica), melisy (Melissa officinalis), jarzębiny (Sorbus
aucuparia), lawendy lekarskiej (Lavandula officinalis), róży stulistnej (Rosa centifolia), sok z jabłka (Malus), aronii (Aronia melanocarpa)
oraz aloesu (Aloe vera).

Arcydzięgiel wzmaga trawienie i poprawia apetyt. Pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej żołądka i aktywnej pracy
układu jelitowego. Utrzymuje wątrobę w dobrej kondycji, poprawia jej pracę. Wspiera fizjologiczny proces oczyszczania organizmu
Melisa wspiera trawienie i przyczynia się do prawidłowej pracy układu jelitowego. Działa uspokajająco, poprawia fizyczne
samopoczucie.
Lawenda utrzymuje komfort trawienia w sytuacjach przejściowego stresu.
Róża stulistna wspiera prawidłową motorykę układu pokarmowego – żołądka i jelit. Pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-
zasadowej żołądka. Wspiera wydalanie.
Preparat polecany jest także jako uzupełnienie kuracji pasożytniczej. 

Skład:
Woda oczyszczona; mieszanka korzenia arcydzięgla, liścia melisy, owocu jarzębiny, kwiatu lawendy, owocu róży stulistnej - ekstrakt
(DER 1:1); owocu aronii koncentrat soku (DER 4,3-4,4:1); owoc jabłka koncentrat soku (DER 6,25:1); substancja przeciwutleniająca:
ekstrakt rozmarynowy; substancja zagęszczająca: skrobia.

Sposób użycia:
2 łyżeczki trzy razy dziennie przed posiłkiem, popić wodą.

Zawartość składników wykazujących efekt fizjologiczny w dziennej porcji produktu – sześć łyżeczek deserowych:
korzeń arcydzięgla ekstrakt - 1,2 ml
sok jabłkowy koncentrat - 730 mg
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sok z aronii koncentrat - 630 mg
liść melisy ekstrakt - 350 mg
owoc jarzębiny ekstrakt - 350 mg
kwiat lawendy ekstrakt - 350 mg
owoc róży stulistnej ekstrakt - 350 mg
sok z aloesu koncentrat - 350 mg

Ostrzeżenia:
Produkt przeznaczony dla dorosłych. Spożywanie produktu jest niewskazane w okresie ciąży i karmienia.
Produkt zawiera wyciąg z arcydzięgla z zawartością związków kumarynowych które zwiększają wrażliwość skóry na światło. Osoby ze
skłonnością do fotouczuleń powinny zachować ostrożność podczas spożywania produktu.
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