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Herbatka dla kobiet karmiących APTEO, 20 sasz.
 

Cena: 7,88 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.

Postać saszet.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Herbatka dla kobiet karmiących ze składnikami korzystnie wpływającymi na aktywność gruczołów mlekowych i wspomagającymi
wydzielanie mleka w czasie karmienia piersią (anyż, koper i kminek) i wspomagającą wyciszenie i odprężenie organizmu oraz
pomagającą utrzymanie pozytywnego nastroju melisą.

Składniki:
Wysuszone i rozdrobnione: owoce anyżu (Pimpinella anisum L.) 25%; owoce kopru włoskiego (Foeniculum vulgare) 25%; owoce kminku
(Carum carvi L.)10%; liście melisy (Melissa officinalis L.) 10%; owoce jabłka (Malus domestica) 10%; owoce dzikiej róży (Rosa canina L.)
10%; ziele pokrzywy (Urtica dioica L.) 5%; rooibos (Aspalathus linearis) 5%.

Składnik  1 saszetka

owoce anyżu (Pimpinella anisum L.) 0,5 g
owoce kopru włoskiego (Foeniculum vulgare) 0,5 g
owoce kminku (Carum carvi L.) 0,2 g
liście melisy (Melissa officinalis L.) 0,2 g
owoce jabłka (Malus domestica) 0,2 g
owoce dzikiej róży (Rosa canina L.) 0,2 g
ziele pokrzywy (Urtica dioica L.) 0,1 g
rooibos (Aspalathus linearis) 0,1 g

Środki ostrożności:
nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.

Ze względu na obecność owoców kopru włoskiego, kminku i kolendry nie stosować w przypadku uczulenia na atenol lub rośliny z
rodziny baldaszkowatych (Umbelliferae), np. anyż, kminek, seler, kolendrę, koper.
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Stosowania ziela pokrzywy nie zaleca się osobom cierpiącym na ostre zapalenie stawów, a także w warunkach, kiedy jest zalecane
ograniczenie przyjmowania płynów oraz przy jednoczesnym stosowaniu środków moczopędnych.

Nie stosować u dzieci poniżej 4 lat.

Zawartość opakowania: 2 g x 20 saszetek (zapakowane w dodatkową papierową torebkę), masa netto 40 g 
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