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ZIOŁA DLA TORBIELI JAJNIKÓW 260g
 

Cena: 21,99 PLN

Opis produktu
 

ZIOŁA DLA TORBIELI JAJNIKÓW

Specjalnie skomponowana mieszanka ziołowo-owocowa o dobroczynnym wpływie na organizm kobiety. Synergizm działania
poszczególnych ziół sprzyja walce z torbielami jajników.

Liść brzozy ogranicza niekontrolowany wzrost komórek.

Koszyczek nagietka pomaga organizmowi walczyć ze stresem i wysiłkiem oraz zapobiega powstawaniu zmian związanych z wiekiem.
Działa przeciwzapalnie, łagodzi podrażnioną błonę śluzową jamy ustnej i gardła, przełyku, żołądka, jelit, chroniąc ją i działając ściągająco.
Wykazuje również działanie przeciwbiegunkowe, moczopędne, napotne i żółciopędne. Pobudza czynność wątroby.

Nasiona lnu zawierają lignany, które mają właściwości estrogenne, dzięki czemu len pozytywnie wpływa na układ hormonalny kobiety
oraz łagodzi objawy menopauzy, takie jak nadmierne pocenie. Systematyczne spożywanie nasion lnu wspomaga zwalczanie torbieli
jajników oraz łagodzą objawy PCOS.

Ziele bylicy pospolitej poprawia komfort podczas miesiączki. Działa rozluźniająco, łagodzi bóle menstruacyjne oraz przyczynia się do
regulowania cyklu miesięcznego.

Ziele krwawnika jest szczególnie pomocne u kobiet, ponieważ łagodzi dyskomfort związany z dolegliwościami menstruacyjnymi tj.:
nadmierne krwawienie miesiączkowe i skurcze brzucha.

Ziele skrzypu może wspomóc remineralizację organizmu, krzemionka zawarta w skrzypie świetnie działa na włosy, skórę i paznokcie.

Ziele przywrotnika pomaga utrzymać dobry komfort przed i w trakcie cyklu miesiączkowego łagodzi bolesne skurcze miesiączkowe i
owulacyjne oraz zmniejsza obfite krwawienia.
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krwawnik pospolity ziele
skrzyp polny ziele
przywrotnik pospolity ziele
perz właściwy kłącze
brzoza brodawkowa liść
nagietek lekarski koszyczek
kalina koralowa kora
len zwyczajny nasiona
bylica pospolita ziele
kocanka kwiatostan

Sposób użycia:
1 łyżkę (2,0g) suszu, zalać szklanką (200ml) wrzącej wody, zaparzać pod przykryciem 20-30 minut. Pić 2-3 razy dziennie po szklance
ciepłego, świeżo przygotowanego naparu.
Zalecana do spożycia dzienna porcja: Napar z 3 łyżek (6,0g) trzy razy dziennie. Najlepsze efekty przynosi systematyczne przyjmowanie
produktu. Zaleca się picie mieszanki przez okres 1 miesiąca.

Ostrzeżenia:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie powinna być spożywana przez kobiety w ciąży i karmiące.

Producent:
Natura Wita Sp. z o.o.
Kopernia 9, Pińczów
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