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PARA FARM PRZECIW PASOŻYTOM PŁYN 100ml
 

Cena: 53,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

INVENT FARM

Opis produktu
 

Para Farm przeciw pasożytom - 100ml
Suplement diety skomponowany na bazie naturalnych składników, które stwarzają niekorzystne warunki do rozwoju pasożytów,
bakterii i grzybów. Wspomagają trawienie, wzmacniają układ pokarmowy i immunologiczny.

Właściwości składników:

Szałwia lekarska i Tymianek pospolity - wspomagają układ pokarmowy i odpornościowy.

Macierzanka piaskowa - wspomaga aparat trawienny.

Prawoślaz lekarski - pomaga utrzymać zdrowie układu pokarmowego.

Koper włoski - wspomaga wydzielanie śluzu i odporność.

Preparat zawiera również ziele piołunu.

Stosowanie:

Dorośli - 2 x dziennie po 40 kropli (2x po 2ml) na 30 minut przed posiłkiem przez okres 7 dni.

Dzieci powyżej 3-go roku życia - 2 x dziennie po 15 kropli (2x 0,75ml) na 30 minut przed posiłkiem przez okres 7 dni.
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Nie należy stosować preparatu częściej niż raz na trzy miesiące. Maksymalna porcja dzienna 4ml (80 kropli) dorośli oraz 1,5 ml
(30 kropli) dzieci powyżej 3 lat.

Maksymalna porcja dzienna 4ml (80 kropli) zawiera:

Ziele bylicy piołunu (Artemisia absinthium herba) - 96mg

Nasiona dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L. semen) - 96mg

Ziele tymianku pospolitego (Thymus vulgaris herba) - 64mg

Liść szałwii lekarskiej (Salvia officinalis folium) - 64mg

Owoc kopru włoskiego (Foeniculum vulgare fructus) - 36mg

Ziele macierzanki piaskowej (Thymus serpyllum herba) - 36mg

Korzeń prawoślazu lekarskiego (Althaea officinalis radix) - 8mg

Preparat zawiera 60-65% glicerolu.

Skład:

Ziele bylicy piołunu, Nasiona dyni zwyczajnej, Ziele tymianku pospolitego, Liść szałwii lekarskiej, Owoc kopru włoskiego, Ziele
macierzanki piaskowej, Korzeń prawoślazu lekarskiego, substancja konserwująca: sorbinian potasu, rozpuszczalnik: woda, glicerol.

Ważne:

Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników.

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla małych dzieci oraz chronić przed
wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Aby zachować dobrą kondycję i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organizmu należy prowadzić zdrowy tryb życia oraz
stosować zróżnicowaną dietę.

Producent: Invent Farm sp z o.o., ul. Karpacka 66, Lublin
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