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Langsteiner Oryginalne zioła szwedzkie, 500 ml
 

Cena: 49,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać płyn

Producent LANGSTEINER

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Langsteiner Oryginalne zioła szwedzkie, suplement diety będący kompozycją kilku ziół w formie nalewki na alkoholu etylowym. Piołun,
korzeń goryczki przede wszystkim pobudzają wydzielanie soków trawiennych, co wspomaga dobremu trawieniu i przyswajaniu
składników pokarmowych. Zioła pobudzają także apetyt.

Zastosowanie
Różnego rodzaju zaburzenia związane z trawieniem, problemy żołądkowo-jelitowe, zaparcia, kolki, wzdęcia.

Zalecane spożycie

Przed użyciem wstrząsnąć.
Spożywać 15 ml 1 raz dziennie, przed lub po posiłku.
Rozcieńczyć z wodą przegotowaną lub herbatą ziołową.

Skład
Woda oczyszczona ad 250 ml; karmel (barwnik E150a); inulina 2,5 g; korzeń arcydzięgla 2 g; myrra 2 g; alkohol etylowy 2,45 ml; zielony
owoc orzecha włoskiego 1,82 g; korzeń goryczki 1,25 g; kwas mlekowy (konserwant E270); glikol propylenowy (nośnik E1520); sorbinian
potasu (konserwant E202); ziele piołunu 0,42 g; naowocnia pomarańczy gorzkiej 0,295 g; kora cynamonowca wonnego 0,2 g; korzeń
tataraku 0,19 g; owoc kardamonu (ekstrahent-etanol 50%(v/v)) 0,15 g; gałka muszkatołowa (aromat); korzeń imbiru 0,065 g; kwiat
dziewanny 0,05 g;
Zawartość alkoholu: 0,49% obj.

Przechowywanie

W temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Po otwarciu przechowywać w lodówce przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kobiety w ciąż i w okresie karmienia nie powinny stosować produktu.
Osoby cierpiące na niewydolność nerek, niedrożność jelit, nadciśnienie lub uszkodzenie wątroby powinny skonsultować się z
lekarzem przed zastosowaniem.

Dodatkowe informacje

Osad nie powoduje obniżenia wartości odżywczych.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Ilość produktu spożywanego i poziom jego spożycia jest niezbędny do uzyskania korzystnego działania.
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