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HERBATKA KLASZTORNA TAJEMNICA MISTERIO 20 sasz.
 

Cena: 17,90 PLN

Opis produktu
 

HERBATKA KLASZTORNA TAJEMNICA MISTERIO 20 sasz.

Herbatka doskonale podnosi energię i witalność. Krzepi, pomaga pokonać zmęczenie. Pobudza i wzmacnia organizm. Pomaga przy
zwalczaniu zmęczenia psychicznego i fizycznego, utrzymuje dobre samopoczucie i zdolności poznawcze. Dodatkowo korzystnie
wpływa na serce, układ krążenia, mięśnie i stawy. Pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy, wspiera odporność i trawienie.

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. Cynamonowiec może pomóc utrzymać prawidłowy poziom
cukru we krwi i prawidłową wagę, wspiera komfort ciała, głowy i zębów, zdrowie górnych dróg oddechowych, pracę serca i krążenie,
pobudza i wzmacnia, pomaga zwalczyć psychiczne i fizyczne zmęczenie. Imbir wspiera zdrowie układu naczyniowego, pracę serca i
odporność. Pobudza energię i witalność. Krzepi, pomaga pokonać zmęczenie. Ketmia (hibiskus) pobudza, pomaga zwalczyć psychiczne
i fizyczne zmęczenie. Dodaje sił, wspiera witalność. Wspiera krążenie mikro-naczyniowe, łagodzi doznanie ciężkich nóg. Goździk wspiera
pracę serca, pobudza krążenie, pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Rokitnik z dziką różą wspierają naturalny system
odpornościowy organizmu. Rokitnik działa korzystnie na pracę układu sercowo-naczyniowego i metabolizm. Dzika róża pomaga
zachować dobre samopoczucie fizyczne, ruchomość, elastyczność i wytrzymałość stawów, wspiera trawienie. Wąkrota azjatycka
pomaga utrzymać dobre zdolności poznawcze. Wspiera funkcję układu sercowo-naczyniowego i utrzymanie prawidłowego rytmu serca.

Skład:
Kora cynamonowca (Cinnamomi Cortex), kłącze imbiru (Zingiberis Rhizoma), liść zielonej herbaty (Camellia sinensis Folium), liść melisy
(Melisae Folium), owoc aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa Fructus), kwiat ketmii szczawiowej (Hibiscus sabdarifa Flos), owoc
rokitnika (Hippophae rhamnoides Fructus), owoc żurawiny (Vaccinum macrocarpon), ziele wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica Herba),
owoc dzikiej róży (Rosa canina Fructus), pąki goździkowca (Syzygium aromaticum Gemma).

Sposób użycia:
Dorośli, jedną saszetkę zalać szklanką (ok. 200 ml) wrzącej wody i pozostawić pod przykryciem ok. 10 minut. Pić 2 szklanki naparu
dziennie.

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

https://apteka.bonifratrzy.pl


 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

 
Przeciwwskazania:
Nie stosować gdy występuje uczulenie na składniki produkty. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Masa netto: 100 g (20 saszetek po 5 g)
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