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Herbatka dla diabetyków APTEO, 20 sasz.
 

Cena: 8,30 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Herbatka dla diabetyków z morwą pomagającą utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi i korzystnie wpływającą na metabolizm
cukrów w organizmie morwą białą oraz wspomagającą układ krwionośny i funkcje wydalnicze nerek dzięki czemu przyczynia się do
oczyszczania organizmu pokrzywą zwyczajną.

Składniki:
Wysuszone i rozdrobnione: owocnie fasoli (Phaseolus vulgaris L.); liście morwy białej (Morus alba L.); liście pokrzywy zwyczajnej (Urtica
dioica L.); ziele trawy cytrynowej (Cymbopogon citratus); owoce kopru włoskiego (Foeniculum vulgare); owoce aronii (Aronia
melanocarpa).

Składnik  1 saszetka 2 saszetki

wysuszone i rozdrobnione: owocnie fasoli
(Phaseolus vulgaris L.)

0,7 g 1,4 g

liście morwy białej (Morus alba L.) 0,6 g 1,2 g
liście pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) 0,3 g 0,6 g
owoce kopru włoskiego (Foeniculum vulgare) 0,1 g 0,2 g
ziele trawy cytrynowej (Cymbopogon citratus) 0,2 g 0,4 g
owoce aronii (Aronia melanocarpa) 0,1 g 0,2 g

Zalecane spożycie: 1-2 saszetki dziennie

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Ze względu na obecność owoców kopru włoskiego nie stosować w przypadku uczulenia na rośliny z rodziny baldaszkowatych
(Umbelliferae) (anyż, kminek, seler, kolendra i koper) oraz atenol.
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Zachować ostrożność przy stosowaniu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowania liści pokrzywy nie zaleca się osobom cierpiącym na ostre zapalenie stawów, a także kiedy jest zalecane ograniczenie
przyjmowania płynów oraz przy jednoczesnym stosowaniu środków moczopędnych.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.

Zawartość opakowania: 2 g x 20 saszetek, masa netto 40 g
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