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Raphacholin fix herbatka ziołowa 20sasz.
 

Cena: 8,47 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.

Postać -

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Srodek spożywczy

PRODUCENT: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S. A.

ul. Św. Mikołaja 65/68

50-951 Wrocław

ILOŚĆ: 20 saszetek

 

Raphacholin fix - herbatka ziołowa . Na dobre trawienie.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Ziołowa herbatka skomponowana z myślą o osobach pragnących wspomóc swój układ trawienny. Zawarty w herbatce kminek
wspomaga prawidłowa pracę jelit, rozmaryn wspiera trawienie tłuszczów i prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Wspomożenie komfortu
trawiennego poprzez korzystny wpływ na ilość gazów jelitowych zapewnia kolendra, a melisa wspiera proces prawidłowego trawienia.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Saszetkę zalać szklanką wrzącej wody, zaparzać pod przykryciem 5-10 minut. Zaleca się picie naparu 2 razy dziennie.

Wartość odżywcza w 100 g w 3 g  (1 saszetka)
Wartość energetyczna 1418 kJ/343 kcal 43 kJ/10 kcal
Tłuszcz 17 g 0,52 g

w tym kwasy
tłuszczowe nasycone

1,2 g 0,04 g

Węglowodany 13 g 0,38 g

w tym cukry 3,7 g 0,11 g

Błonnik 39 g 1,16 g

Białko 15 g 0,45 g
Sól 0,04 g 0 g

 

SKŁAD:

owoc kminku zwyczajnego 33,3%, owoc kolendry siewnej 26,7%, liść rozmarynu lekarskiego 25%, liść melisy lekarskiej 15%.

 

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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