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Bonatium Cukier w Normie Herbatka fix *20 torebek
 

Cena: 6,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 toreb.

Postać -

Producent MEDICINAE SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:  Zawarte w produkcie morwa biała, kora cynamonowca, jałowiec oraz korzeń łopianu większego wspomagają utrzymanie
prawidłowego metabolizmu węglowodanów oraz poziom cukru we krwi.
Herbatka ziołowa w torebkach piramidkach do zaparzania. 
Skład:  Zawartość poszczególnych składników w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dzienną porcję produktu (3 torebki) wynosi
odpowiednio: liść morwy białej – 2,1 g, owoc jarzębiny – 0,6 g, kora cynamonowca – 0,6 g, owoc jałowca pospolitego - 0,48 g, owoc
kolendry siewnej – 0,36 g, skórka pomarańczy słodkiej – 0,36 g, korzeń łopianu większego – 0,3 g, kwiat rumianku pospolitego - 0,3 g,
owoc kardamonu – 0,3 g, prażony korzeń cykorii – 0,3 g, nieokorowany korzeń lukrecji - 0,3 g.

Zawiera znikome ilości: tłuszczu (w tym kwasów tłuszczowych nasyconych), węglowodanów (w tym cukrów). Zawartość soli wynika z
obecności naturalnie występującego sodu.

Opakowanie zawiera 6 dziennych porcji.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Nieznaczne przebarwienie torebki jest zjawiskiem naturalnym, spowodowanym kontaktem zioła z materiałem
opakowaniowym.
Przeciwwskazania:  Zawiera lukrecję - chorzy na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia.

Nie należy łączyć naparu herbatki z lekami przeciwcukrzycowymi. U osób stosujących terapię insulinową lub doustne leki
hipoglikemizujące stosować napar po konsultacji z lekarzem.

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Sposób użycia:  Zaleca się spożywanie naparu przygotowanego każdorazowo z jednej torebki 3 razy dziennie, przy zachowaniu
odstępów czasowych. Jedna torebka przeznaczona jest do przygotowania jednej szklanki naparu. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia.

Jedną torebkę zalać 200 ml wrzącej wody. Zaparzać pod przykryciem 8-10 minut.
Status:  suplement diety
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci
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