
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Padma BASIC, 100 kapsułek
 

Cena: 118,97 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 kaps.

Postać kaps.

Producent TYMOFARM P.R.P

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Padma Basic jest mieszanką oryginalnych ziół, wytwarzaną w Szwajcarii według tradycyjnej receptury tybetańskiej.

Padma Basic uzupełnia dietę w składniki roślinne, które wspomagają układ immunologiczny np. mech islandzki, owoc migdałecznika,
korzeń lukrecji, ziele babki, ziele sida cordifolia i pomagają zachować prawidłowe krążenie np. owoc migdałecznika, kwiat goździka, ziele
sida cordifolia, korzeń waleriany, kamfora naturalna

Dla kogo jest polecana PADMA BASIC?

Dla osób o obniżonej odporności. Polecana dla całej rodziny!
Padma Basic uzupełnia dietę w składniki roślinne, które wspomagają odporność (mech islandzki, owoc migdałecznika, korzeń lukrecji,
ziele babki, ziele sida cordifolia). Najważniejsza jest odporność - silny organizm jest mniej podatny na czynniki zewnętrzne.

Dla osób, które chcą wzmocnić krążenie
Składniki Padma Basic pomagają zachować prawidłowe krążenie (np. owoc migdałecznika, kwiat goździka, ziele sida cordifolia, korzeń
waleriany, kamfora naturalna). Prawidłowe krążenie jest niezbędne dla zachowania prawidłowych funkcji organizmu.

Dla osób, które chcą zadbać o układ oddechowy
Składniki Padma Basic (owoc migdałecznika, kwiat goździka, ziele rdestu, kwiat nagietka) wspierają układ oddechowy, działają kojąco na
gardło, jamę ustną i krtań.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania:
dzieci w wieku 4-6 lat 2 kapsułki dziennie
dzieci w wieku 6-10 lat 3 kapsułki dziennie
dzieci powyżej 10 lat i dorośli 4 kapsułki dziennie
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Najlepiej stosować przed posiłkiem i popić wodą. Polecane jest systematyczne przyjmowanie Padma BASIC. W razie trudności z
połykaniem kapsułkę można otworzyć a zawartość wysypać i wymieszać z wodą, sokiem lub musem owocowym.

Zawartość składników w 1 kapsułce: 
korzeń costusa 40mg, mech islandzki 40 mg, owoc kardamonu 30 mg, owoc migdałecznika 30 mg, czerwone drewno sandałowe 30 mg,
owoc korzennika 25 mg, owoc aegle sepia 20 mg, ziele orlika 15 mg, korzeń lukrecji 15 mg, ziele babki 15 mg, ziele rdestu 15 mg, ziele
pięciornika 15 mg, kwiat goździka 12 mg, kłącze hedychii 10 mg, ziele sida cordifolia 10 mg, korzeń waleriany 10 mg, liść sałaty 6 mg,
kwiat nagietka 5 mg, kamfora naturalna 4 mg

Przechowywanie: 
przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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