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Herbatka na trawienie APTEO, 20 sasz.
 

Cena: 7,25 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 na trawienie, której składniki wspomagają perystaltykę jelit, pracę żołądka, trawienie, pomagają w sytuacji gromadzenia się
gazów (mięta), pomagają w przypadku występowania wzdęć (rumianek), wspomagają działanie rozkurczowe w obrębie układu
trawiennego (kminek, rumianek, koper) i mają korzystny wpływ na komfort trawienny (kolendra).

Składniki:
Wysuszone i rozdrobnione: ziele mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) 30%; owoce kolendry (Coriandrum sativum L.) 30%; owoce kminku
(Carum carvi L.) 15%; owoce kopru włoskiego (Foeniculum vulgare) 15%; koszyczek rumianku (Matricaria recutita L.) 5%; owoce jabłka
(Malus domestica) 5%.

Składnik  1 saszetka

wysuszone i rozdrobnione: ziele mięty pieprzowej
(Mentha piperita L.)

0,6 g

owoce kolendry (Coriandrum sativum L.) 0,6 g
owoce kminku (Carum carvi L.) 0,3 g
owoce kopru włoskiego (Foeniculum vulgare) 0,3 g
koszyczek rumianku (Matricaria recutita L.) 0,1 g
owoce jabłka (Malus domestica)  0,1 g

 

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.

Nie stosować u dzieci poniżej 4 lat.
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Stosowania ziela mięty nie zaleca się osobom cierpiącym na refluks żołądkowo-przełykowy oraz kamienie żółciowe, a także wrażliwym
na mentol.

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.

Zachować ostrożność przy stosowaniu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Opakowanie zawiera: 2 g x 20 saszetek (pakowanych w dodatkową papierową torebkę), masa netto 40 g
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