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Herbatka FIX dla kobiety karmiącej, 20 sasz.
 

Cena: 8,30 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 toreb. po 2 g

Postać -

Producent KRAKOWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE
"HERBAPOL" W KRAKOWIE S.A.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Herbatka dla kobiety karmiącej to kompozycja 4 ziół: kopru włoskiego, anyżu, kminku i melisy, które wspomagają wydzielania mleka u
kobiet karmiących, wspierają system odpornościowy i spokojny sen.

Anyż - działa rozkurczowo, wiatropędnie, ale również fungi- i bakteriostatycznie, stosowany przy wspomaganiu laktacji.

Koper włoski - stosowany przy wspomaganiu procesu laktacji, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego, wpływa na
apetyt i trawienie, działa rozkurczowo i wiatropędnie.

Kminek - owoc kminku wykazuje właściwości rozkurczowe, wiatropędne, żółciotwórcze, żółcio- i moczopędne, lotne związki olejku
mające zdolność przenikania do mleka matki mają wpływ na motorykę karmionego mlekiem niemowlęcia. 

Melisa - przyczynia się do dobrego i spokojnego wypoczynku i zdrowego snu, co sprzyja poprawie procesu laktacji.

Skład:
Owoc anyżu - 40%, liść melisy - 30%, owoc kopru włoskiego - 20%, owoc kminku - 10%.

Zawartość poszczególnych składników w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dzienną porcję produktu wynosi odpowiednio: owoc
anyżu – 1,60 g, liść melisy – 1,20 g, owoc kopru włoskiego – 0,80 g, owoc kminku – 0,40 g.

Sposób użycia:
1 saszetkę herbatki zalać połową szklanki wrzącej wody (100 ml), pozostawić pod przykryciem 10 minut.

Zaleca się sporządzanie naparu 2 razy dziennie.

Nie przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu.
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Przechowywanie:
Przechowywać w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie: 20 saszetek po 2g

Masa netto: 40 g
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