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Herbatka fix Na Cholesterol 20 sasz. HERBAPOL KRAKÓW
 

Cena: 8,44 pln

Opis słownikowy

Dawka 2 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 20 toreb.

Postać torebki

Producent/
Dystrybutor

KRAKOWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" W KRAKOWIE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Zastosowanie Herbatka to idealnie dobrana kompozycja ziół i owoców, która stanowi uzupełnienie codziennej diety. Jest szczególnie
polecana osobom borykającym się z problemem podwyższonego cholesterolu. Lucerna i karczoch przyczyniają się do utrzymania
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Mniszek wspiera utrzymanie prawidłowej funkcji wątroby oraz przyczynia się do
prawidłowego funkcjonowania dróg żółciowych. Karczoch i mniszek wspomagają pracę układu pokarmowego. Karczoch wspomaga
metabolizm cholesterolu i lipidów, wraz z mniszkiem wspomagają regulację poziomu cukru we krwi. Wiesiołek jest prekursorem
prostaglandyn, które są regulatorami związanymi z licznymi funkcjami metabolicznymi organizmu. Dodatkowo głóg wspiera pracę
serca, przyczynia się do zwiększenia dopływu tlenu i poprawy krążenia krwi obwodowej. Owoc aronii, głogu, skórka jabłka, trawa
cytrynowa i wyciąg ze skórek winogron nadają herbatce wspaniały smak i aromat. Sposób użycia 1 saszetkę herbatki zaparzać
wrzątkiem (200 ml) pod przykryciem przez 5-10 minut. Zaleca się sporządzanie naparu do 3 razy dziennie. Stosować przed posiłkiem.
Nie przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu. Przechowywać w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Składniki Skórka jabłka - 30%, trawa cytrynowa - 15%, owoc aronii - 15%, nasiona lucerny - 10%, nasiona wiesiołka - 9%, ziele
mniszka - 9%, ziele karczocha - 5%, owoc głogu - 5%, wyciąg ze skórek winogron - 2%. Zawartość poszczególnych składników roślinnych
w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dzienną porcję produktu wynosi odpowiednio: skórka jabłka – 1,80g, trawa cytrynowa – 0,90g,
owoc aronii – 0,90g, nasiona lucerny – 0,60g, nasiona wiesiołka – 0,54g, ziele mniszka – 0,54g, ziele karczocha – 0,30g, owoc głogu –
0,30g, wyciąg ze skórek winogron – 0,12g. 
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