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

GRIPAXIN C37 100ml
Cena: 79,99 PLN

Opis produktu
GRIPAXIN C37 100ml krople
Gripaxin C37 to suplement diety dla dorosłych w postaci kropli, zawierający połączenie olejków z majeranku, bazylii, cynamonowca
kamforowego oraz ekstraktu z czystka. Preparat doskonale sprawdzi się jako uzupełnienie codziennej diety w okresie jesienno-zimowym
i zimowo-wiosennym.
Dzięki zawartości naturalnych olejków eterycznych, preparat wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych. Nawilża gardło
poprzez wzmożenie wydzielania śluzu.
Olejek z majeranku zwiększa fizjologiczną odporność organizmu w trudnych warunkach atmosferycznych, a także pomaga przy
trawieniu i oczyszczaniu organizmu.
Olejek z bazylii łagodzi przeziębienie i kaszel.
Ekstrakt z czystka jest źródłem przeciwutleniaczy, które pomagają chronić komórki przed wolnymi rodnikami i wspierają układ
odpornościowy.
Opakowanie 100 ml Gripaxin C37 wystarcza na około 28 tygodni stosowania.
Skład:
SKŁADNIKI: oliwa z oliwek; olejek z majeranku (Origanum majorana) 10%; olejek z bazylii (Ocimum basilicum L) 4%; olejek z
cynamonowca kamforowego (Cinnamomum Camphora L.) 1%; ekstrakt z czystka (Cistus Incanus).
1 kropla zawiera:
olejek z majeranku 1,46 mg, olejek z bazylii 0,57 mg.
8 kropli zawiera:
olejek z majeranku 11,72 mg, olejek z bazylii 4,69 mg.
12 kropli zawiera:
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olejek z majeranku 17,58 mg, olejek z bazylii 10,97 mg.
24 krople zawierają:
olejek z majeranku 35,04 mg, olejek z bazylii 13,68 mg.
Dawkowanie i sposób użycia:
Dorośli: od 4 do 6 kropli, 2-4 razy dziennie.
Rozcieńczyć w 1/3 szklanki wody, herbaty lub soku. Dobrze wymieszać.
Można przyjmować olejek z serkiem homogenizowanym lub z przetartymi zupami bądź rozcieńczony w maślance, jogurcie lub kefirze.
W celu dodatkowego wzmocnienia flory jelitowej należy podczas przyjmowania olejku spożywać produkty powstałe w wyniku
skwaszenia mleka (kefir, jogurt, maślanka) lub kapustę kiszoną itp.
W czasie stosowania preparatu należy zwiększyć ilość spożywanych płynów.
Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią i
u dzieci.
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