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Oregasept H97 Olejek z oregano 30 ml
 

Cena: 50,28 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent ASEPTA SP.PRACY

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: ASEPTA 

Cieszyńska 365 

Bielsko-Biała

ILOŚĆ:30 ml.

 

Suplement diety zawierający olejek z oregano z wyselekcjonowanych odmian.

 

ZASTOSOWANIE:

Olejek z oregano jest produktem naturalnym, roślinnym, którego zastosowanie wynika wyłącznie z wieloletniej tradycji.

olejek od lat znajduje zastosowanie w medycynie naturalnej, ponieważ uważa się, że posiada wiele właściwości zdrowotnych. Oregano
wykazuje m.in. działanie przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe, poprawia trawienie, łagodzi kaszel. 
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

4 krople rozcieńczone w ok. 1/3 szklanki wody, soku (np. pomidorowego) lub herbaty, 2-3 razy dziennie.

Dobrze rozmieszać

Ze względu na swój charakterystyczny, intensywny smak olejek może pobudzić wydzielanie śliny.

 

Jedna porcja 8 kropli zawiera:

oliwa z oliwek 105,51 mg

olejek z oregano 11,72 mg

Jedna porcja 12 kropli zawiera:

oliwa z oliwek 157,98 mg 

olejek z oregano 17,58 mg

 

SKŁAD:

24,84 g oliwy z oliwek extra virgin, 2,76 g olejku z oregano (Origanum vulgare)

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

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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