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KROPLE KOBIECE OJCA GRZEGORZA 100ml
 

Cena: 27,90 PLN

Opis produktu
 

KROPLE KOBIECE OJCA GRZEGORZA 100ml

Informacje ogólne:
•komfort przed i w trakcie menstruacji: ziele tasznika, owoc niepokalanka i kasztanowca
•zapobieganie nadmiernemu krwawieniu: ziele tasznika
•łagodzenie napięcia mięśniowego towarzyszącego menstruacji: ziele jemioły i krwawnika
•wspomaganie wydalniczej funkcji układu moczowego (co ma znaczenie w obrzękach): ziele skrzypu, tasznika i krwawnika, liść brzozy
•hamowanie namnażania się nieprawidłowych komórek w organizmie (co ma znaczenie w przypadku mięśniaków): liść brzozy
•łagodzenie dolegliwości związanych z klimakterium: owoc niepokalanka i kasztanowca
•wspomaganie krążenia żylnego i włośniczkowego: ziele jemioły, tasznika, krwawnika i skrzypu, owoc kasztanowca

Skład:
Wyciąg alkoholowy z ziela krwawnika (Achillea millefolium L.); wyciąg alkoholowy złożony (Extractum compositum fluidum) z: kłącza
pięciornika (Potentilla erecta L.), ziela jemioły (Viscum album L.), ziela skrzypu (Equisetum arvense L.), ziela tasznika (Capsella bursa-pastoris
L.), ziela rdestu ostrogorzkiego (Polygonum hydropiper L.), liścia brzozy (Betula pendula Roth vel Betula pubescens Ehrh.), liścia borówki
czernicy (Vaccinium myrtillus L.), owocu niepokalanka (Vitex agnus castus L.); ekstrakt z owocu kasztanowca (Aesculus hippocastanum L.).

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu (10 ml) zawiera:
Wyciąg alkoholowy z ziela krwawnika (1:1) 5 g, wyciąg alkoholowy złożony (0,3:1) (Extractum
compositum fluidum) z: kłącza pięciornika, ziela jemioły, ziela skrzypu, ziela tasznika, ziela rdestu ostrogorzkiego, liścia brzozy, liścia
borówki czernicy, owocu niepokalanka (4/4/4/4/4/4/4/0,8) 4,9 g, ekstrakt z owocu kasztanowca (2-3:1) 0,1 g

Dawkowanie:
10 ml dziennie.

Informacje dodatkowe:
Przed użyciem wstrząsnąć! Produkt zawiera alkohol, co należy uwzględnić przed zastosowaniem u pacjentów z chorobą alkoholową lub
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ostrym zapaleniem
trzustki. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży oraz u osób uczulonych na składniki preparatu, pyłek brzozy lub rośliny z rodziny
astrowatych (Asteraceae)
W przypadku nowotworów wrażliwych na poziom estrogenów, zaburzeń przysadki bądź terapii z wykorzystaniem agonistów i
antagonistów dopaminy, estrogenów
lub antyestrogenów preparat stosować w porozumieniu z lekarzem. Ze względu na zawartość owocu niepokalanka preparat może
obniżać poziom prolaktyny.
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