Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

FUNGO FARM 100ml
Cena: 29,90 PLN

Opis produktu
FUNGO FARM 100ml
Suplement pomaga chronić organizm przez czynnikami zewnętrznymi, takimi jak bakterie i wirusy, a także oddziałuje na zmniejszenie
mikroorganizmów patogennych przewodu pokarmowego.
Czosnek pospolity przyczynia się do wzmocnienia układu odpornościowego. Szałwia lekarska wspomaga układ pokarmowy i
odpornościowy. Goździkowiec korzenny i Olejek z drzewa herbacianego wspomaga aktywność antyoksydacyjną. Krwawnik pospolity
pomaga w trawieniu. Lebiodka pospolita pomaga w zdrowiu górnych dróg oddechowych i wspomaga odporność.
Skład:
Goździkowiec korzenny (Syzygium aromaticum), ziele lebiodki pospolitej (Origanum vulgare), kwiat rumianku pospolitego (Chamomillae
anthodium vulgare), propolis, liść pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L. Folium), liść oliwki europejskiej (Olea europaea L.), liść krwawnika
pospolitego (Achillea millefolium folium), czosnek pospolity (Allium sativum L.), liść szałwii lekarskiej (Salvia officinalis folium), ziele
skrzypu polnego (Equiseti herba), olejek z drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia), olejek lawendowy (Oleum lavandulae),
substancja konserwująca: sorbinian potasu i benzoesan sodu, rozpuszczalnik: glicerol, woda.
5ml (100 kropli) zawiera:
kwiat goździkowca korzennego (Syzygium aromaticum) - 100mg
ziele lebiodki pospolitej (Origanum vulgare) - 100mg
kwiat rumianku pospolitego (Chamomillae anthodium vulgare) - 50mg
propolis - 50mg
liśc pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L. Folium) - 50mg
liść oliwki europejskiej (Olea europaea L.) - 37,5mg
liść krwawnika pospolitego (Achillea millefolium folium) - 37,5mg
bulwa czosnku pospolitego (Allium sativum L.) - 25mg
liść szałwii lekarskiej (Salvia officinalis folium) - 25mg
ziele skrzypu polnego (Equiseti herba) - 25mg
olejek z drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia) - 1,25mg
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olejek lawendowy (Oleum lavandulae) - 0,75mg
Dawkowanie:
Doustnie: 2 x dziennie po 2,5 ml (50 kropli) na 30 minut przed posiłkiem przez okres 10 dni.
Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik suplementu diety
Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących.
Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników.
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