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Verdin Fix, mieszanka ziół, 20 saszetek
 

cena: 7,65 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 sasz.

Postać saszetki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Verdin fix to bogata kompozycja zió?, które w odpowiednio dobranych proporcjach kompleksowo wspomagaj?
uk?ad pokarmowy w procesie trawienia, wzajemnie uzupe?niaj?c si?. Wypijany do posi?ku zwi?ksza
przyjemno?? jedzenia, poniewa? cieszy smakiem i ogranicza nieprzyjemne nast?pstwa obci??enia uk?adu
pokarmowego.

Dzia?anie
 Ziele mi?ty pieprzowej wspomaga prac? ?o??dka, kolendra pomaga w zwalczaniu niestrawno?ci oraz
korzystnie wp?ywa na proces trawienia t?uszczów, kminek pomaga w trawieniu i likwiduje wzd?cia, dzika ró?a
przyczynia si? do prawid?owego dzia?ania uk?adu pokarmowego, mniszek lekarski utrzymuje pH ?o??dka na
w?a?ciwym poziomie.

Stosowanie
 Przeznaczony do codziennego stosowania dla osób doros?ych. Zaleca si? picie maksymalnie 4 fili?anek 
Verdin Fix dziennie. Saszetk? nale?y zala? 200 ml wrz?cej wody i zaparza? pod przykryciem 5-10 minut.

Sk?ad
 W przeliczeniu na zalecan? porcj? do spo?ycia w ci?gu dnia – 4 saszetki:
 ziele mi?ty pieprzowej (Mentha piperita) 2,16g
owoc kolendry siewnej (Coriandrum sativum) 2,16g
owoc kminku zwyczajnego (Carum carvi) 1,08g
owoc ró?y dzikiej (Rosa canina) 0,56g
li?? palczatki cytrynowej (Cymbopogon citratus) 0,44g
li?? herbaty zielonej (camelia sinensis) 0,40g
korze? lukrecji g?adkiej (Glycyrrhiza glabra) 0,20g
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korze? mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) 0,20g

Przeciwwskazania
 Ze wzgl?du na zawarto?? lukrecji produkt nie powinien by? stosowany w nadmiernych ilo?ciach przez osoby
cierpi?ce na nadci?nienie.
Nie zaleca si? równie? stosowania preparatu przez kobiety w ci??y lub karmi?ce piersi?.

Produkt nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Istotne jest prowadzenie
zdrowego trybu ?ycia i stosowanie zró?nicowanej diety dostarczaj?cej organizmowi wystarczaj?c? ilo??
sk?adników od?ywczych.

Wyprodukowano w Polsce dla:
 USP Zdrowie Sp. z o.o.
Ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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