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HERBATKA HOMEOSTASIS 40 sasz.
 

Cena: 19,90 PLN

Opis produktu
 

HERBATKA HOMEOSTASIS 40 sasz.

Zastosowanie:
Herbatka HOMEOSTASIS stanowi mieszankę ziół, które wpływają korzystnie na odtruwanie, równowagę hormonalną, metabolizm
węglowodanów i wrażliwość na insulinę, parametry profilu lipidowego, zdrowie układu oddechowego, układu krążenia, układu żołądkowo-
jelitowego, pracę dróg żółciowych, układ kostno-stawowy i krążenie mikronaczyniowe. Liść brzozy wywiera korzystny wpływ na
trawienie i proces odtruwania organizmu; wspiera prawidłowy poziom cholesterolu we krwi; substancje czynne brzozy wspierają
czynność wątroby, nerek i układu jelitowego. Melisa wspiera utrzymanie równowagi hormonalnej organizmu, zdrowie układu krążenia,
łagodzi gardło, krtań i struny głosowe; pomaga odprężyć się, utrzymać dobre samopoczucie i dobre zdolności poznawcze. Morwa
przyczynia się utrzymania prawidłowego metabolizmu węglowodanów. Babka płesznik wspiera prawidłowy poziom cholesterolu i
lipidów we krwi, utrzymanie zdrowego układu jelitowego (ułatwia tranzyt jelitowy). Lubczyk jest stosowany dla wsparcia krążenia
mikronaczyniowego, łagodzi doznanie ciężkich nóg, krzepi ciało. Wspiera trawienie (trawienie tłuszczów), pobudza wydzielanie soku
trawiennego, czynność wątroby i dróg żółciowych. Hyzop wspiera zdrowie kości i stawów, łagodzi gardło, krtań i struny głosowe.
Kozieradka działa normolipemicznie, wspiera metabolizm, wzmacnia fizycznie i psychicznie. Pomaga utrzymać zrównoważony odczyn
kwasowy żołądka. Wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu glukozy, poziomu glukozy we krwi oraz wrażliwości na insulinę.
Macierzanka wspiera pracę układu żołądkowo-jelitowego, łagodzi gardło, krtań i struny głosowe. Lukrecja wspiera trawienie, substancje
czynne lukrecji pomagają utrzymać prawidłową czynność błony śluzowej żołądka i jelita cienkiego.

Skład:
pączki i liście brzozy brodawkowatej (Gemma et Folium Betulae), ziele lubczyku ogrodowego (Herba Levistici), ziele hyzopu lekarskiego
(Herba Hyssopi), liść melisy lekarskiej (Folium Mellisae), ziele macierzanki (Thymus serpyllum), korzeń wilżyny (Radix Ononidis), nasiona
kozieradki (Trigonella Semen), liść morwy białej (Folium Morus albae), korzeń lukrecji (Glycyrrhiza Radix), nasiona babki płesznik (Semen
Psyllii), liść winorośli (Vitis viniferae Folium), palczatka cytrynowa (Cymbopogon citratus).

Sposób użycia:
Jedną saszetkę zalać szklanką (ok. 200 ml) wrzącej wody i pozostawić pod przykryciem ok. 10 minut. Pić 3 do 4 szklanek dziennie.
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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.
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