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Herbatka dla kobiet karmiąc.APTEO NATURA
 

Cena: 6,63 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.

Postać saszet.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: SYNOPTIS PHARMA 

ILOŚĆ: 20 saszetek

 

OPIS:

Herbatka dla kobiet karmiących Apteo Natura to starannie wyselekcjonowana mieszanka ziół w saszetkach do zaparzania. Składniki
zawarte w produkcie wspomagające laktację.

 

ZASTOSOWANIE:

Składniki Herbatki dla kobiet karmiących APTEO NATURA wpływają korzystnie na: aktywność gruczołów mlekowych, dzięki czemu
wspomagają wydzielanie mleka w okresie karmienia piersią (owoc anyżu, owoc kopru i owoc kminku).

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Saszetkę zalać szklanką wrzącej wody i parzyć 5-7 minut. Dzienna porcja: 2-3 saszetki dziennie.
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SKŁAD:

Wysuszone i rozdrobnione: owoce anyżu (Pimpinella anisum L.), owoce kopru włoskiego (Foeniculum vulgare), owoce kminku (Carum
carvi L.),liście melisy (Melissa officinalis L.), owoce jabłka (Malus domestica), owoce dzikiej róży (Rosa canina L.), ziele pokrzywy (Urtica
dioica L.), rooibos (Aspalathus linearis).

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu. 

Ze względu na obecność owoców kopru włoskiego nie stosować w przypadku uczulenia na rośliny z rodziny baldaszkowatych
(Umbelliferae) (anyż, kminek, seler, kolendra i koper) oraz atenol. 

Stosowania liści pokrzywy nie zaleca się osobom cierpiącym na ostre zapalenie stawów, a także w warunkach, kiedy jest zalecane
ograniczenie przyjmowania płynów oraz przy jednoczesnym stosowaniu środków moczopędnych. 

Nie stosować u dzieci poniżej 4 lat.

Nie przekraczać zalecanej do spożycia porcji dziennej.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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