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HERBATKA LEKKA JAK PIÓRKO 40 sasz.
 

Cena: 16,90 PLN

Opis produktu
 

Herbatka Lekka jak piórko 40 saszetek - zioła na trawienie, zioła dla osób na
diecie, zioła pomocne w dbaniu o prawidłową wagę
Herbatka ziołowa LEKKA JAK PIÓRKO stanowi mieszankę ziół, której składniki wspierają kontrolę masy ciała, ograniczają apetyt,
poprawiają pracę jelit oraz korzystnie wpływają na czynność tarczycy i metabolizm energetyczny.
Borówka wspiera układ pokarmowy, chroni błonę śluzową oraz spowalnia tranzyt jelitowy; substancje czynne zawarte w borówce
przyczyniają się do utrzymywania prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
Mniszek wspiera proces odtruwania organizmu poprzez działanie moczopędne. Wspomaga czynność układu jelitowego oraz
utrzymanie fizjologicznego pH żołądka, który jest czynnikiem niezwykle istotnym dla prawidłowego trawienia. Jest także naturalnym
prebiotykiem, dzięki czemu wspiera dobre samopoczucie ze strony układu pokarmowego.
Cykoria wspiera kontrolę masy ciała oraz trawienie (pobudza wydzielanie soku żołądkowego i motorykę jelitową); wspiera czynność
wątroby.
Perz ogranicza łaknienie, pomaga utrzymać kontrolę masy ciała. Łopian wspiera trawienie, przyczynia się do prawidłowego poziomu
glukozy we krwi.
Brzoza wspiera czynność wątroby, nerek i pasażu jelitowego. Wpływa korzystnie na trawienie i detoksykuje organizm.
Rzewień wspiera czynność układu jelitowego i reguluje pasaż jelitowy.
Morszczyn korzystnie działa na kontrolę masy ciała, zwiększa poczucie sytości, ogranicza wartość kaloryczną spożytego pożywienia.
Wspiera funkcję układu jelitowego, utrzymanie regularnej motoryki jelit. Dodatkowo wspiera czynność tarczycy, jej funkcję wydzielniczą
oraz metabolizm energetyczny.
Strączyniec i herbata chińska pomagają utrzymać prawidłową masę ciała.
Guarana jest stosowana tradycyjnie w kontroli masy ciała i metabolizmu tłuszczów.
Prawoślaz wspiera trawienie, utrzymanie komfortu trawienia, prawidłową pracę jelit.

Zioła w herbatkach franciszkańskich są cięte, a nie mielone stąd ich bardzo dobra jakość, niepowtarzalne walory smakowe,
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intensywny i wyrazisty aromat. Każda saszetka zawiera aż 3g ziół! (inne zawierają przeważnie 1,5 - 2g ziół, najczęściej mielonych).

Zioła zawarte w herbacie Lekka jak piórko:

Liść brzozy brodawkowatej (Folium Betulae), korzeń mniszka lekarskiego (Radix Taraxaci), kłącze perzu właściwego (Rhizoma Agropyri),
łupina babki płesznik (Tegumentum Seminis Psyllii), liść borówki czernicy (Folium Myrtilli), korzeń prawoślazu lekarskiego (Radix
Althaeae), herbata Yerba Mate (liść ostrokrzewu paragwajskiego) (Folium Mate), liść zielonej herbaty (Folium Theae viridis), korzeń
cykorii podróżnik (Radix Cichorii), plecha morszczynu pęcherzykowatego (Thallus Fuci), guarana (Paullinia cupana), korzeń łopianu
lekarskiego (Radix Bardanae), ziele rutwicy lekarskiej (Herba Galegae), korzeń rzewienia lekarskiego (Radix Rhei), liść senesu (Folium
Sennae)

Jak stosować ziołową herbatkę Lekka jak piórko:

Jedną saszetkę zalać szklanką (ok. 200 ml) wrzącej wody i pozostawić pod przykryciem ok. 10 minut. Pić 2 do 3 szklanek dziennie.

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

