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Ziaja Oliwkowa Krem naturalny 50 ml
 

Cena: 7,03 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety
ORGANIZM BEZ PASOŻYTÓW

Składniki kapsułki:
Maksymalna porcja dzienna 3 kapsułki zawiera:
Kłącze imbiru (Zingiberis rhizoma) 150 mg
Nasiona dyni (Cucurbita Semen) 120 mg
Ziele tymianku (Herba Thymi) 90 mg
Liść oliwki (Oleae folium) 90 mg
Cebule czosnku (Bulbus Allii sativi) 75 mg
Owoc kolendry (Fructus coriandri) 75 mg
Owoc kopru włoskiego (Fructus Foeniculi vulgaris) 75 mg
Ziele macierzanki piaskowej (Herba Serpylli) 45 mg
Korzeń prawoślazu (Althaeae radix) 15 mg
Liść szałwii (Salviae Folium) 1,59 mg
Ziele bylicy piołun (Herba Absinthii) 0,09 mg
Składnik kapsułki: żelatyna wieprzowa, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwwzbrylająca: dwutlenek krzemu.
Zawartość tujonów w preparacie nie przekracza 0,025mg/g

Zawarte w preparacie składniki:
stwarzają niekorzystne warunki dla rozwoju pasożytów oraz ich form przetrwalnikowych, stwarzają niekorzystne warunki do rozwoju i
rozmnażania bakterii i grzybów, wzmacniają układ pokarmowy i odpornościowy, wspomagają trawienie.

Sposób użycia:
Dorośli: Doustnie. 3 x dziennie po 1 kapsułce przed posiłkiem przez okres 10 dni.
Dzieci: Doustnie. 2 x dziennie po jednej kapsułce przed posiłkiem przez okres 10 dni.
Maksymalna porcja dzienna wynosi 3 kapsułki. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
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Aby zachować dobrą kondycję i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organizmu należy prowadzić zdrowy tryb życia oraz stosować
zróżnicowaną dietę.

Uwaga:
Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących.
Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników.

Przechowywanie:
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla małych dzieci oraz chronić przed wilgocią i
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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