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Herbatka rozgrzewająca z imbirem 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 rozgrzewająca z imbirem i pokrzywą korzystnie wpływającymi na funkcjonowanie układu odpornościowego i hibiskusem
wspomagającym witalność.

Składniki:
Wysuszone i rozdrobnione: owoce głogu (jednoszyjkowego – Crataegus monogyna, dwuszyjkowego – Crataegus laevigata) 40%; kwiat
hibiskusa (Hibiscus sabdariffa L.) 31%; liść pokrzywy (Urtica dioica L.) 12%; owoce czarnej porzeczki (Ribes nigrum L.) 5%; owoce jabłka
(Malus domestica) 5%; korzeń imbiru (Zingiber officinale Rosc.) 3%; korzeń lukrecji (Glycyrrhiza glabra L.) 3%; kora cynamonu
(Cinnamomum zeylanicum) 1%. Zawiera lukrecję – chorzy na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia. 

Składnik  1 saszetka

wysuszone i rozdrobnione: owoce głogu
(jednoszyjkowego – Crataegus monogyna,
dwuszyjkowego – Crataegus laevigata)

0,8 g

kwiat hibiskusa (Hibiscus sabdariffa L.) 0,62 g
liść pokrzywy (Urtica dioica L.) 0,24 g
owoce czarnej porzeczki (Ribes nigrum L.) 0,1 g
owoce jabłka (Malus domestica) 0,1 g
korzeń imbiru (Zingiber officinale Rosc.) 0,06 g
korzeń lukrecji (Glycyrrhiza glabra L.) 0,06 g
kora cynamonu (Cinnamomum zeylanicum) 0,02 g

Spożywania preparatu nie zaleca się osobom cierpiącym na ostre zapalenie stawów, oraz w warunkach, kiedy zalecane jest ograniczenie
przyjmowania płynów i przy jednoczesnym stosowaniu środków moczopędnych.
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Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 lat.

Należy zachować ostrożność stosowania w przypadku nadciśnienia i cukrzycy.

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