
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Proliver fix, herbatka ziołowa, 20 saszetek
 

Cena: 4,36 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 sasz.a 1,5g

Postać saszetki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Proliver fix, herbatka ziołowa, 20 saszetek

Naturalny suplement diety Proliver Fix w postaci aromatycznego naparu z mięty, kopru włoskiego i rumianku wspiera prawidłowe
funkcjonowanie wątroby, przyczynia się do ochrony żołądka oraz właściwego trawienia.

Skład:
Ziele mięty (liść), owoc kopru włoskiego, koszyczek rumianku.

Działanie:
Suplement diety Proliver Fix w postaci wygodnych saszetek to doskonałe uzupełnienie posiłku, które jednocześnie pomoże uniknąć
uczucia przejedzenia i dyskomfortu wywołanego spożyciem ciężkostrawnych potraw. Produkt zawiera starannie wyselekcjonowane
rośliny, aby w naturalny sposób wspomóc trawienie i układ pokarmowy. Ziele mięty stymuluje rozkład pokarmów, wspomaga
prawidłową pracę żołądka i wątroby, a dodatkowo łagodzi niepożądane objawy przejedzenia. Owoc kopru włoskiego dba o zdrowy
przewód pokarmowy, a także zwiększa ilość wydzielanego soku trawiennego i pomaga ukoić ból związany ze wzdęciami. Rumianek to
od wieków znane zioło, które ze względu na właściwości żółciopędne ułatwia rozkład tłuszczów. Pomaga również w bólach brzucha,
ponieważ działa rozkurczowo. Wpływ na wydzielanie soków trawiennych sprawia, że koszyczek rumianku poprawia proces trawienia.

Zastosowanie:
Produkt Proliver Fix polecany jako naturalne wsparcie układu pokarmowego i procesu trawienia.

Informacje dodatkowe:
Stosowanie w czasie ciąży i podczas laktacji należy skonsultować z lekarzem. Nie stosować w razie uczulenia na którykolwiek składnik
produktu.

Sposób użycia:
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Przygotować napar: 1 saszetkę zalać 200 ml wrzącej wody. Odstawić do zaparzenia na około 5 minut. Dorośli: 1 torebka 4 razy na dobę.
Nie przekraczać dziennej zalecanej dawki.
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