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LYNFASE FITOMAGRA HERBATA 2 g 20 sasz.
 

Cena: 27,90 PLN

Opis produktu
 

Unikalna formuła Lynfase wyróżnia się ze względu na wysokie stężenie wyjątkowych substancji zawartych w AdipoDren: kompleksie
molekularnym na bazie liofilizowanych ekstraktów z gryki zwyczajnej i ruszczyka dla prawidłowego funkcjonowania układu
naczyniowego (limfatycznego
i żylnego) oraz z mniszka lekarskiego, nawłoci pospolitej i ortosyfonu groniastego dla odprowadzania płynów ustrojowych.

Skład:
Ortosyfon groniasty (Orthosiphon stamineus) liście, mniszek lekarski (Taraxacum officinale) korzeń, lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra)
korzeń, gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum) kwitnące wierzchołki, nawłoć pospolita (Solidago virgaurea) kwitnące wierzchołki,
pomarańcza słodka (Citrus aurantium var. dulcis) skórka owocu, ruszczyk (Ruscus aculeatus) korzeń, naturalny aromat pomarańczowy,
liofilizowany ekstrakt z nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea) kwitnące wierzchołki i ortosyfonu groniastego (Orthosiphon stamineus)
liście, aromat naturalny, mniszek lekarski (Taraxacum officinale) liofilizowany ekstrakt z korzenia, gryka zwyczajna (Fagopyrum
esculentum) liofilizowany ekstrakt z kwitnących wierzchołków, ruszczyk (Ruscus aculeatus) liofilizowany ekstrakt z korzenia.

Składniki funkcjonalne zawarte w 1 saszetce:
Kompleks molekularny AdipoDren - 49,8 mg
mianowany na zawartość rutyny 3% - 1,5 mg
Zawierający:
Grykę zwyczajną liofilizowany ekstrakt z kwitnących wierzchołków - 11,7 mg
Ruszczyk liofilizowany ekstrakt z korzenia - 4,9 mg
Liofilizowany ekstrakt z kwitnących wierzchołków nawłoci pospolitej i liści ortosyfonu groniastego - 19,5 mg
Mniszek lekarski liofilizowany ekstrakt z korzenia -
Ortosyfon groniasty liście - 500 mg
Mniszek lekarski korzeń - 400 mg
Grykę zwyczajną kwitnące wierzchołki - 200 mg
Nawłoć pospolitą kwitnące wierzchołki - 200 mg
Ruszczyk korzeń - 100 mg
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Dawkowanie i sposób użycia:
Zaleca się zażywanie jednej filiżanki dziennie, najlepiej rano.

Jedna torebka wystarcza do przygotowania filiżanki herbaty ziołowej (około 200 ml). Wlać wrzącą wodę do filiżanki zawierającej torebkę
herbaty i zaparzać przez 5 do 7 minut pod przykryciem, aby zapobiec rozproszeniu substancji lotnych.
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