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HERBATKA DLA CAŁEJ RODZINY 30 sasz.
 

Cena: 15,90 PLN

Opis produktu
 

HERBATKA DLA CAŁEJ RODZINY 30 sasz.

Franciszkańska herbatka to zestaw wielu składników pochodzenia naturalnego, idealna dla dzieci i dorosłych.
Zioła zawarte w preparacie korzystnie wpływają na zdrowie układu oddechowego, krążeniowego, żołądkowo-jelitowego oraz wspierają
laktację, odporność, apetyt i dobre samopoczucie.

Kminek - wzmacnia odporność, poprawia trawienie i pracę układu jelitowego, wspiera wydzielanie soku żołądkowego oraz regularne
odprowadzanie gazów wytwarzanych w procesie trawienia. Wspiera laktację u kobiet karmiących.
Rumianek - wspiera prawidłowy metabolizm tłuszczów i kontrolę masy ciała.
Melisa - wspiera utrzymanie równowagi hormonalnej organizmu, zdrowie układu krążenia; pomaga odprężyć się, utrzymać dobre
samopoczucie i dobre zdolności poznawcze.
Tymianek - łagodzi gardło, krtań i struny głosowe, ułatwia odkrztuszanie; wspiera odporność, kontrolę rozwoju kolonii bakterii oraz
poprawia trawienie.
Babka lancetowata - łagodzi gardło, krtań i struny głosowe; wspiera trawienie, zdrowie i prawidłową funkcję wątroby (naturalny proces
odtruwania organizmu), pobudza wzrost korzystnej mikroflory jelitowej.
Mięta - wspiera trawienie, regularne usuwanie gazów i utrzymanie prawidłowej motoryki układu jelitowego.
Koper włoski - ułatwia odkrztuszanie, łagodzi gardło, krtań i struny głosowe; wspiera laktację i komfort w czasie cyklu miesiączkowego,
działa przeciwutleniająco, wspiera odporność, pobudza apetyt, wspiera trawienie i usuwanie gazów.

Dodatek palczatki cytrynowej (trawa cytrynowa) nada herbatce orzeźwiający, cytrynowy aromat.

Skład:
Liść babki lancetowatej (Plantago lanceolata Folium), koszyczek rumianku (Chamomille Anthodium), liść mięty pieprzowej (Mentha
piperita Folium), owoc kopru włoskiego (Carum carvi Fructus), ziele tymianku (Thymus vulgaris Herba), liść melisy lekarskiej (Melissa
officinalis Folium), liść palczatki cytrynowej (Cymbopogon citratus).

100% składników pochodzenia naturalnego. Niesłodzona, bez dodatków aromatycznych.
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Sposób użycia:
1 saszetkę zaparzyć w 200 ml wrzącej wody, pod przykryciem, przez przynajmniej 20 minut. Pić 2 razy dziennie po 1 szklance naparu,
najlepiej po posiłku.

Przeciwwskazania:
Herbatka nie jest zalecana dla osób uczulonych na zawarte w niej składniki. Nie powinna być też spożywana przez kobiety w ciąży i
karmiące piersią.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

