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Bitter Oryginalne Zioła Szwedzkie płyn 500
 

Cena: 53,94 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml (butelka)

Postać płyn

Producent LANGSTEINER

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bitter Oryginalne Zioła Szwedzkie to preparat o unikatowej kompozycji ziół, zawierających głównie surowce goryczkowe i aromatyczno
– gorzkie oraz olejki eteryczne, wpływające na procesy trawienia. Pobudzają wydzielanie soków trawiennych – śliny, żółci i soku
żołądkowego, dzięki czemu ułatwiają przyswajanie składników pokarmu. Preparat przyjęty przed jedzeniem wpływa korzystnie na
apetyt.

Skład:
15 ml zawiera:
inulina 0,08g, alkohol etylowy 0,07ml, wyciąg z korzenia arcydzięgla 0,06g, wyciąg z myrry 0,06g, wyciąg z owoców orzecha włoskiego
0,05g, wyciąg z kłącza ostryżu długiego 0,04g, wyciąg z korzenia goryczki 0,04g, wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego 0,04g, kwas
mlekowy 0,03g, wyciąg z ziela piołunu 0,0126g, wyciąg z korzenia tataraku 0,006g, wyciąg z gałki muszkatałowej 0,005g, wyciąg z
owocu kardamonu 0,004g, wyciąg z kłącza imbiru 0,002g, wyciąg z kwiatu dziewanny 0,001g.

Właściwości składników:
Goryczka pomaga przy braku apetytu, wspomaga trawienie.. Arcydzięgiel,gałka muszkatołowa, piołun i tatarak wspomagają trawienie. 
Myrra pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Mniszek ma działanie rekonwalescencyjne dla wątroby, pomaga w
zachowaniu prawidłowego funkcjonownia dróg moczowych. Owoc orzecha włoskiego wspomaga działanie jelit, ponadto jest
antyoksydantem i wspomaga kontrolę metabolizmu lipidów. Dziewanna wspomaga trawienie oraz działanie nerek i pęcherza. 
Pomarańcza gorzka wspomaga trawienie, pomaga w przyswajaniu składników pokarmowych, wspiera utrzymanie prawidłowej masy
ciała, wspomaga metabolizm lipidów i węglowodanów. Imbir ułatwia trawienie. Olejek zawarty w kłączu imbiru pobudza wydzielanie
śliny i soku żołądkowego, działa żółciopędnie i rozkurczowo, likwiduje wzdęcia, wzmaga apetyt. Cynamonowiec wonny pobudza apetyt,
zapobiega wzdęciom, przyspiesza trawienie i wspomaga metabolizm glukozy. Kardamon działa wzmacniająco na żołądek, poprawia
trawienie, pobudza apetyt i wspomaga wchłanianie pokarmów, likwiduje wzdęcia
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Sposób użycia:
15ml raz dziennie, przed lub po posiłku. Produkt należy spożywać po rozcieńczeniu z wodą przegotowaną lub herbatką ziołową.

Przed użyciem wstrząsnąć. Osad nie powoduje obniżenia wartości odżywczych.

Przeciwwskazania:
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i matek karmiących.
Preparat niewskazany dla osób z nadwrażliwością na składniki preparatu.
Osoby, u których zdiagnozowano jakiekolwiek schorzenia, np. nadciśnienie, niedrożność jelit, niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby
powinny przed zastosowaniem produktu skonsultować się z lekarzem.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Produkt zawiera alkohol. Może obniżać sprawność psychofizyczną, dlatego nie powinien być stosowany przez osoby prowadzące
pojazdy mechaniczne i obsługujące urządzenia będące w ruchu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.
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