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VERNIKABON COMPLEX syrop 100ml
 

Cena: 26,00 PLN

Opis produktu
 

VERNIKABON COMPLEX syrop 100ml

Vernikabon complex to ziołowy suplement diety w formie syropu na pasożyty jelitowe.
Składniki zawarte w preparacie działają przeciwpasożytniczo (ekstrakty z liści papai i owoców pieprzu czarnego) oraz
przeciwdrobnoustrojowo (ekstrakt z owoców pieprzu czarnego, olejki eteryczne: tymiankowy, miętowy i kminkowy). Preparat, dzięki
zawartości ekstraktów z papai i owoców róży oraz olejków eterycznych, takich jak: kminkowy i miętowy wspomaga trawienie. Wyciąg z
ziela bylicy pospolitej pobudza apetyt. Ekstrakt z owoców orzecha włoskiego przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu
pokarmowego.

Skład:
Miód pszczeli*), wyciąg z ziela bylicy pospolitej (Artemisia vulgaris L.), wyciąg z nasion czarnuszki (Nigella sativa L.), ekstrakt z owoców
orzecha włoskiego (Juglans regia L.), ekstrakt z liści papai (melonowiec właściwy Caricapapaya L.),ekstrakt z owoców róży (Rosacanina
L.),ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Pipernigrum L.), olejki eteryczne: goździkowy (Syzygium aromaticum (L.) Merr. &amp;L.M.Perry),
kminkowy (Carum carvi L.), tymiankowy (Thymus vulgaris L.), kolendrowy (Coriandrumsativum L.), miętowy (Menthapiperita L.),
cytrynowy (Citruslimon L.), substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.
*) miód nektarowy, wielokwiatowy, mieszanka miodów z państw członkowskich UE.

Dawkowanie i sposób użycia:
Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 2 razy dziennie po 1-2 łyżeczki przed jedzeniem. Po 7 dniach zrobić 1 tydzień
przerwy i ponownie stosować przez 7 dni. Powyższy cykl można powtarzać co 2-3 miesiące. Przed użyciem wstrząsnąć. Miód w
preparacie może ulegać krystalizacji, dlatego można produkt ogrzać w ciepłej wodzie.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu 4 łyżeczki (ok. 20g) zawiera: wyciąg z ziela bylicy pospolitej 600 mg, wyciąg z nasion
czarnuszki 600 mg, ekstrakt z owoców orzecha włoskiego 400 mg, ekstrakt z liści papai 144 mg, ekstrakt z owoców róży 120 mg,
ekstrakt z owoców pieprzu czarnego 1mg, olejek goździkowy 0,12 mg, olejek kminkowy 0,11 mg, olejek tymiankowy 0,11 mg, olejek
kolendrowy 0,10 mg, olejek miętowy 0,10 mg, olejek cytrynowy 0,10 mg.
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Przeciwskazania:
Nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu, mentol lub rośliny z rodziny astrowatych – Asteraceae (dawniej złożonych –
Compositae) i jasnotowatych – Lamiaceae (Labiatae).
Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.
Ze względu na żółciopędne właściwości składników, produkt przeciwwskazany jest w przypadku niedrożności jelit lub dróg żółciowych
oraz podczas ataku kolki żółciowej. U osób z kamicą żółciową suplement przyjmować w porozumieniu z lekarzem.

Kraj pochodzenia: Polska

Producent: Laboratorium Medycyny Naturalnej Bonimed, 34-300 Żywiec, ul. Stawowa 23, tel. 33 861 86 71.
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