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Asepta Laurosept Q73, olejek laurowy, krople, 100 ml
 

Cena: 94,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać krople

Producent ASEPTA MGR DARIUSZ WĄSIKIEWICZ

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Laurosept Q73, olejek laurowy, suplement diety, którego składniki olejek laurowy i kurkumowy, wspierają układ chrzęstny i kostny. Olejek
ma właściwości rozgrzewające i odprężające.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki preparatu.

Zalecane spożycie

2-4 razy dziennie rozcieńczyć 4-6 kropli w 1/3 szklanki wody, herbaty lub soku.
Dobrze rozmieszać.
Stosować rozcieńczony. Można rozcieńczyć w maślance, jogurcie, kefirze lub przyjmować z przetartymi zupami lub serkiem
homogenizowanym.

Skład
Oliwa z oliwek extra virgin; olejek z liści wawrzynu szlachetnego (Laurus nobilis L.); olejek z kłącza kurkumy (Curcuma longa); naturalny
aromat kolendrowy; naturalny aromat rozmarynowy.

1 kropla zawiera: olejek z liści wawrzynu szlachetnego 3 mg; olejek z kłącza kurkumy 1,5 mg.
8 kropli zawiera: olejek z liści wawrzynu szlachetnego 24 mg; olejek z kłącza kurkumy 12 mg.
24 krople zawierają: olejek z liści wawrzynu szlachetnego 72 mg; olejek z kłącza kurkumy 36 mg.

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla małych dzieci.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
https://www.aptekanamex.pl/asepta-laurosept-q73-olejek-laurowy-krople-100-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Osoby uczulone na olejek laurowy bądź olejek kurkumowy lub oliwę z oliwek oraz osoby zażywające leki przed spożyciem
preparatu powinny poradzić się lekarza.
Osoby ze skłonnościami do alergii przed spożyciem preparatu powinny sprawdzić, czy nie wystąpi u nich alergia na olejek
laurowy, olejek kurkumowy bądź oliwę z oliwek, rozpoczynając stosowanie od 1 kropli na 1/3 szklanki wody i stopniowo, jeśli nie
wystąpi alergia, zwiększać ilość spożywanego suplementu.
Nie stosować u dzieci.
Nie stosować u kobiet w okresie ciąży i karmiących piersią.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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