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SYROP ZDROWE JELITA 100ml
 

Cena: 113,90 PLN

Opis produktu
 

Zioła na zdrowie jelit w naturalnym Franciszkańskim syropie

Receptura dra Henryka Różańskiego i o. dra Marcelina Jana Pietryji. Wyjątkowa kompozycja olejków i perkolatów ziołowych, które
przyspieszają rekonwalescencję i procesy regeneracji jelit. Aktywują układ odpornościowy. Posiadają właściwości eubiotyczne, czyli
przywracające prawidłowy dobrostan biologiczny człowieka. Zapobiegają dysbiozie utrzymując prawidłowy mikrobiom w układzie
pokarmowym. Wzmagają odnowę strukturalną i funkcjonalną nabłonków przewodu trawiennego. Przywracają prawidłowe czynności
absorpcyjno-sekrecyjne jelita cienkiego i grubego.

Skład:
Melasa, maceraty wodno-glicerynowe 1:10 z: z liści paulowni - Paulownia tomentosa (Thunberg) Steudel, korzeni i kłączy kolcosiłu -
Eleutherococcus senticosus (Ruprecht & Maximowicz) Carl Maximowicz, ziela hyzopu - Hyssopus officinalis L., ziela wąkrotki - Centella
asiatica L., korzeni arcydzięgla - Archangelica officinalis Hoffm., owoców palmy sabalowej - Sabal minor (Jacq.) Pers., korzeni kolcorośli -
Smilax officinalis Kunth., liści rozdrębu gałkowego - Eucalyptus globulus Labill., korzeni wszewłogi - Meum athamanticum Gersault., ziela
i korzeni krwiściągu - Sanguisorba officinalis L., kłączy i korzeni ruszczyka - Ruscus aculeatus L., korzeni dyptamu - Dictamnus albus L.,
liści boldowca - Peumus boldus Molina, korzeni Kolombo - Jatrorrhiza palmata Miers, kamfory naturalnej z Cinnamomum camphora
Ness et Eberm., kory mydłoki - Quillaja saponaria Molina, owoców niepokalanka - Vitex agnuscastus L., ziela siwca - Glaucium flavum
Crantz, kory Pausinystalia johimbe (K.Schum.) Pierre ex Beille; kwas galusowy, olejek majerankowy - Origanum majorana L., olejek
eukaliptusowy - Eucalyptus globulus Labill., olejek cedrowy - Cedrus atlantica (Endl.) G. Manetti ex Carrière lub Cedrus libani A. Rich.,
olejek miętowy - Mentha piperita L., olejek herbaciany - Melaleuca alternifolia Maiden & Betche, olejek kminowy - Cuminum cyminum L.,
olejek kanuka - Kunzea ericoides (A. Rich.) Joy Thomps, olejek kozieradkowy - Trigonella foenum-graecum L., olejek aksamitkowy -
Tagetes minuta L., olejek buchu - Barosma betulina (Thunberg) Bartling & Wendland, olejek krwawnikowy - Achillea millefolium L., olejek
wrotyczowy - Tanacetum vulgare L., olejek lebiodkowy – Origanum vulgare L., olejek kolendrowy - Coriandrum sativum L. Ekstrahent w
maceratach: glicerol, woda dejonizowana, mannitol.
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5-10 ml 2 razy dziennie, rano i wieczorem, przynajmniej przez 2-3 miesiące. Wstrząsnąć zawartością butelki przed pobraniem porcji
preparatu. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku uczulenie na którykolwiek składnik syropu. Dzieciom podawać po uprzedniej konsultacji z lekarzem. Nie
stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
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