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ZIOŁA NA PROSTATĘ WEDŁUG RECEPTURY BONIFRATRÓW
 

Cena: 24,84 PLN

Opis produktu
 

Ziołowa tarcza dla prostaty

Przerost gruczołu krokowego, nawet w łagodnej fazie nie może być lekceważony, ponieważ nieleczony doprowadza do poważnych
powikłań, ciężkiej choroby i silnego bólu. Początkowe etapy rozwoju tego schorzenia mogą być spowolnione i jego objawy zdecydowanie
złagodzone przez zastosowanie ziół. Zioła na prostatę działają łagodniej niż leki syntetyczne, ale są od nich znacznie bezpieczniejsze.
Właściwie skomponowane kombinacje ziołowe pomagają nie tylko łagodzić objawy przerostu prostaty, ale również przyczyniają się do
poprawy ogólnego stanu zdrowia, gdyż działają oczyszczająco.

Bonifraterska mieszanka na prostatę

Duże zainteresowanie naturalną terapią przerostu gruczołu krokowego zaowocowało opracowaniem przez bonifraterskich
ziołoleczników prostej mieszanki wspomagającej prawidłowe funkcjonowanie prostaty do przygotowania w domu. Ma ona pomagać
w łagodzeniu pierwszych objawów chorobowych i spowolnić, lub nawet całkowicie zahamować jej rozwój. Wielowiekowe
doświadczenie połączone z najnowszą wiedzą fitoterapeutyczną, pozwala nam oddać w ręce naszych Pacjentów kompozycję ziół o
wielopoziomowym działaniu, które razem, w sposób celowany poprawiają kondycję gruczołu krokowego.

Jeszcze więcej naturalnego wsparcia dla prostaty, zioła na prostatę

Kurację bonifraterską mieszanką można uzupełnić o suplementy zawierające naturalne ekstrakty z pestek dyni lub palmy sabałowej
(Prostyron), oraz różne postaci wyciągów z granatu (sok z granatu, kapsułki z fermentowanym granatem Granaprostan, eliksir z
granatu).
Dla osób, które nie mają możliwości parzenia mieszanki polecamy alternatywę w postaci herbatki w formie wygodnych saszetek
(Prostafratin Forte).

Zestaw ziół do sporządzenia mieszanki zawiera:

Ziele wierzbownicy drobnokwiatowej
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Korzeń wilżyny ciernistej
Ziele nawłoci
Liść mącznicy
Kłącze perzu
Wszystkie składniki wystarczy dokładnie wymieszać i wsypać do papierowej torebki dołączonej do pakietu ziół.

Sposób użycia:

2 łyżki ziół zalać 2 szklankami wody, zagotować i utrzymać w stanie wrzenia nie dłużej niż 2 minuty. Odstawić na 20-30 minut pod
przykryciem i odcedzić. Pić ciepły wywar po około ½ szklanki, 3 razy dziennie przed posiłkiem.
Osoby przyjmujące leki powinny pić zioła 1 godzinę przed lub 1,5 godziny po zażytych lekarstwach.

Działanie:

Surowce ziołowe zawarte w mieszance wykazują właściwości hamujące przerost prostaty i przeciwzapalne. Działają moczopędnie,
odtruwająco i przeciwbakteryjnie, rozkurczająco i uszczelniająco ściany naczyń. Wilżyna dodatkowo działa przeciwkrwotocznie.

Wskazania:

Łagodny przerost prostaty i stany zapalne prostaty. Dodatkowo pomocna w zakażeniach i zapaleniach dróg moczowych.

Przeciwskazania:

Nadwrażliwość i alergie na składniki mieszanki, niewydolność serca i nerek. Nie stosować u dzieci oraz w okresie ciąży i karmienia
piersią.

Uwagi:

Przerost i stany zapalne gruczołu krokowego każdorazowo wymagają konsultacji lekarskiej i wykonania odpowiednich badań.
Samoleczenie, które nie uwzględnia kondycji całego organizmu może nie przynieść spodziewanych efektów. Należy zawsze
zachowywać rozsądek i korzystać z dostępu do wiedzy fachowców.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

