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BONIMED VERNIKABON ZIOŁA OJCA GRZEGORZA
PASOŻYTY 100ML
 

Cena: 21,49 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Bonimed

Opis produktu
 

Vernikabon, syrop ziołowo-miodowy, 100ml (130g).
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

Preparat ziołowy wspomagający proces trawienia i prawidłową pracę jelit u osób, których występują pasożyty jelitowe.

Właściwości:

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Vernikabon wspomaga proces trawienia i prawidłową pracę jelit
u osób, u których występują pasożyty jelitowe.

Przeznaczenie

Vernikabon przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w zakażeniu pasożytami jelitowymi.

Sposób użycia:

2 razy dziennie po 1-2 łyżeczek preparatu przed jedzeniem. Po 7 dniach zrobić 1 tydzień przerwy i ponownie stosować przez 7 dni.
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Przed użyciem wstrząsnąć. Miód w syropie może ulegać krystalizacji, dlatego można go ogrzać w ciepłej wodzie.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu, mentol lub rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej
złożonych Compositae). Nie zaleca się stosowamia preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie stosować w przypadku
niedrożności dróg żółciowych.

Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Należy pamiętać, że zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia mają istotne znaczenie.

Nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Preparat może stanowić zagrożenie, gdy przyjmowany jest w przypadku braku wskazań lekarskich wynikających z
przeznaczenia produktu.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu.

Skład:

Miód pszczeli, woda, wyciąg z ziela piołunu, wyciąg z nasion czarnuszki, ekstrakt z łupiny orzecha włoskiego, ekstrakt z róży, olejki:
goździkowy, kminkowy, tymiankowy, kolendrowy, miętowy, cytrynowy, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.

Składnik: zalecana do spożycia dzienna porcja produktu 4 łyżeczki (ok. 16 g)

Miód pszczeli - 12,8 g

wyciąg z ziela piołunu - 600 mg

wyciąg z nasion czarnuszki - 600 mg

ekstrakt z łupiny orzecha włoskiego - 400 mg

ekstrakt z róży - 120 mg

olejek goździkowy - 0,12 mg

olejek kminkowy - 0,11 mg

olejek tymiankowy - 0,11 mg

olejek kolendrowy - 0,1 mg
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olejek miętowy - 0,1 mg

olejek cytrynowy - 0,1 mg

Masa netto: 130 g (100 ml)

 

Producent: BONIMED
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