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Tylko Natura Suplement diety zioła do zaparzania skrzyp fix
54 g (30 sztuk)
 

Cena: 4,72 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sasz. po 1,8 g

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Opis produktu
 

Opis
Tylko Natura Suplement diety "Zioła do zaparzania skrzyp fix" to produkt w postaci ziół, które są przeznaczone do przygotowywania
naparu. Głównym składnikiem tego suplementu jest skrzyp, naturalne zioło o właściwościach wspierających zdrowie i dobre
samopoczucie.

Suplement diety zawiera 54 g ziół, co odpowiada 30 sztukom porcji. Zioła te są odpowiednio zapakowane, aby ułatwić przygotowanie
naparu. Skrzyp fix może być stosowany jako dodatek do codziennej diety, wspomagając organizm w utrzymaniu zdrowych funkcji.

Zastosowanie skrzypu jako suplementu diety może mieć różnorodne korzyści dla organizmu. Skrzyp jest tradycyjnie wykorzystywany ze
względu na swoje właściwości wzmacniające i oczyszczające. Może wspierać zdrowie układu moczowego, układu kostno-stawowego
oraz kondycję skóry, włosów i paznokci.

Tylko Natura Suplement diety "Zioła do zaparzania skrzyp fix" jest produktem, który umożliwia przygotowanie naparu ze skrzypu w
wygodny i prosty sposób. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie zgodnie z zaleceniami producenta oraz
prowadzenie zrównoważonej diety i zdrowego stylu życia.

Składniki
ziele skrzypu - 100 %

Wartości odżywcze Zawartość w porcji dziennej (1 saszetka)
Składniki
Ziele skrzypu (Herba Equiseti) 1,8 g

Stosowanie
Zalecane dzienne spożycie:
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1 saszetka do przygotowania naparu.

Sposób zaparzania:
1 saszetkę zalać 200 ml wrzącej wody. Zaparzać pod przykryciem 5-8 minut.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

Przeciwwskazania
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Nie stosować u dzieci i kobiet w ciąży.

Producent
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

Zawartość opakowania
54
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