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Naturalna Herbatka Oczyszczająca fix 30 saszetek
 

Cena: 23,02 pln

Opis słownikowy

Dawka 2 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 torebek

Postać herbata

Producent/
Dystrybutor

MITRA

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład  Korzeń lubczyka, owoc bzu czarnego, owoce głogu, liście pokrzywy, korzeń cykorii, ziele rdestu, korzeń mniszka lekarskiego,
skórka dzikiej róży, kłącze tataraku, siemię lniane, liść mięty, owoc kopru włoskiego, skórka pomarańczy, Garcinia Cambogia, kwiat
rumianku.  Wskazania Naturalna Herbata Oczyszczająca to herbatka na bazie naturalnych składników, wspomagająca usuwanie
toksycznych substancji z organizmu. Odpowiednio dobrane komponenty przyczyniają się do poprawy funkcjonowania żołądka, jelit i
nerek, a także do lepszego przyswajania składników odżywczych przez organizm.  Działanie Korzeń lubczyka – pomaga usunąć
nadmiar wody oraz nadmiar kwasu moczowego i jonów chlorkowych z organizmu.   Owoc bzu czarnego, owoc głogu i liście pokrzywy –
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie żołądka i jelit. Owoc bzu czarnego jest uznawany za skuteczny środek oczyszczający
organizm ze szkodliwych produktów przemiany materii. Zarówno owoc bzu czarnego, jak i owoc głogu mają działanie lekko
przeczyszczające.   Korzeń cykorii, korzeń mniszka lekarskiego i owoc kopru włoskiego – dodatek tych trzech ziół w równych częściach
przyczynia się do ich mocniejszego i skuteczniejszego działania, polegającego na stymulowaniu i stabilizacji właściwego
funkcjonowania układu pokarmowego, moczowego i woreczka żółciowego.   Kłącze tataraku, liść mięty, kwiat rumianku – poprzez
dobroczynny wpływ na proces trawienia, przyczyniają się do lepszego przyswajania składników odżywczych dostarczanych
organizmowi z pożywieniem.  Dawkowanie Naturalną Herbatkę Oczyszczającą pijemy wieczorem przed położeniem się spać. Jedną
saszetkę włóż do szklanki, zalej gorącą, ale nie wrzącą wodą. Przez pierwsze 7 dni zaparzaj 1 maksimum 2 minuty. Następnie wydłużaj
czas parzenia do 5 – 8 minut, jeśli potrzebujesz to możesz wyciskać esencję z saszetki. Sam musisz określić jak długo zaparzać
herbatkę. Jednym wystarcza minuta lub dwie, inni aby osiągnąć właściwy efekt porannego wypróżniania potrzebują zaparzać ją dłużej.  
Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia.  
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