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Multigastro, krople na trawienie, moc 6 ziół, 30 ml
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

MULTI GASTRO KROPLE NA TRAWIENIE - 30 ML
MOC 6 ZIÓŁ NATURALNIE ZADBAJ O SWÓJ PRZEWÓD POKARMOWY

Krople zawierają składniki wspierające:

Prawidłowe trawienie

Czynność wątroby

Pasaż jelitowy

Eliminację nadmiaru gazów i uczucia pełności

Krople na trawienie zawierają:

Ekstrakt z kwiatu rumianku

Ekstrakt z owoców kopru włoskiego

Ekstrakt z liści karczocha
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Ekstrakt z korzenia czarnej rzepy

Ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy

Olejek z mięty pieprzowej

Rumianek - pomaga w ucisku w obrębie żołądka, wzdęciach i odbijaniu. Pomaga w niestrawności oraz wspomaga prawidłowy
metabolizm lipidów.

Owoce kopru włoskiego - wspierają zdrowy układ pokarmowy oraz prawidłowe trawienie.

Karczoch - wspiera trawienie i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego i pasażu jelitowego.
Wspomaga pracę wątroby i pomaga w przepływie soków trawiennych. Przyczynia się również do prawidłowego poziomu lipidów we
krwi.

Gorzka pomarańcza - wspiera metabolizm tłuszczów. Owoce kopru wspierają zdrowy układ pokarmowy.

Mięta pieprzowa - wspiera prawidłowe funkcje trawienne i zdrowie żołądka, pomaga we wzdęciach.

W preparacie znajduje się również ekstrakt z korzenia czarnej rzepy.

Sposób użycia:

3 x dziennie po 15 kropli. Krople rozpuścić w niewielkiej ilości wody i wypić albo dodać do łyżeczki cukru i popić wodą. Przyjmować przed
lub po posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych.

2,25 ml (3 x 15 kropli) zawiera:

Ekstrakt z kwiatu rumianku: 338 mg

Ekstrakt z owoców kopru włoskiego: 338 mg

Ekstrakt z liści karczocha: 38 mg

Ekstrakt z korzenia czarnej rzepy: 28 mg

Ekstrakt z owoców pomarańczy gorzkiej: 17 mg

Olejek z mięty pieprzowej: 7 mg

Uwagi:

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Suplementy diety nie zastępują zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia.

Osad nie stanowi wady produktu.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent: Natur Produkt Pharma Sp. z o.o., 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Podstoczysko 30.
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