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HERBATKA VIRU-STOP 3g 40 sasz.
 

Cena: 16,90 PLN

Opis produktu
 

HERBATKA VIRU-STOP 3g 40 sasz.

Informacje ogólne:
Herbatka stanowi mieszankę ziół, której składniki polecane są dla kontroli rozwoju kolonii bakterii i wirusów, zdrowia układu
oddechowego, zdrowia komórek tkanki płucnej, wsparcia naturalnej odporności organizmu. Płucnica islandzka wspiera kontrolę: rozwoju
kolonii bakterii i wirusów, rozwoju stanu zapalnego oskrzeli, skurczu spastycznego dróg oddechowych. Bazylia korzystnie działa na
komórki tkanki płucnej, wspiera kontrolę infekcji oraz skurczu układu oddechowego. Przyczynia się do dobrego samopoczucia. Płucnica,
hyzop, oman, jeżówka, szałwia i kocanka łagodzą gardło, krtań i struny głosowe. Rzepik, czarny bez, jeżówka, płucnica, szałwia i
majeranek wspierają naturalną odporność organizmu w trudnych warunkach otoczenia. Wąkrota wywiera korzystny wpływ na serce i
harmonizuje czynność układu sercowo-naczyniowego. Hyzop, oman, płucnica i kocanka są pomocne dla zachowania zdrowia układu
oddechowego i ułatwiają oddychanie.

Skład:
Ziele rzepiku (Agrimonia eupatoria Herba), kwiatostan kocanki (Helichrysi arenarium Inflorescentia), plecha płucnicy (Cetraria islandica
Thallus), ziele hyzopu (Hyssopus Herba), korzeń omanu (Inula helenium Radix), kwiat i ziele jeżówki (Echinacea purpurea Flos et Herba),
ziele bazylii (Ocimum basilicum Herba), ziele szałwii (Salviae Folium), ziele majeranku (Origanum maiorana herba), owoc czarnego bzu
(Sambucus nigra Fructus), ziele wąkroty (Centella asiatica Herba).
100% składników pochodzenia naturalnego.

Sposób użycia:
Jedną saszetkę zalać szklanką (około 200 ml) wrzącej wody, pozostawić pod przykryciem przez 20 minut. Pić 3 szklanki dziennie, 30
minut przed posiłkiem.

Ostrzeżenia:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Osoby z ustaloną nadwrażliwością na składniki, powinny wstrzymać się od spożycia herbatki. Spożycie herbatki nie jest zalecane dla
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kobiet w ciąży; kobiety karmiące winny skonsultować się z pediatrą.
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