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Verdin fix, saszetki, 20 szt.
 

Cena: 5,67 zł

Opis słownikowy

Marka Verdin

Postać saszetki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Dzika róża, Herbata zielona, Kminek, 
Kolendra, Lukrecja

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Verdin fix, saszetki, 20 szt.

Verdin fix - suplement diety, zawierający m.in. kolendrę, miętę i kminek, które wspomagają funkcjonowanie jelit i żółądka. Produkt dla
dorosłych do stosowania po obfitych posiłkach, między posiłkami.

Skład Verdin fix, saszetki, 20 szt.

Sk?adniki 4 saszetki

ziele mi?ty pieprzowej (Mentha

piperita)

2,16 g

owoc kolendry siewnej (Coriandrum

sativum)

2,16 g

owoc kminku zwyczajnego (Carum

carvi)

1,08 g
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owoc ró?y dzikiej (Rosa canina) 0,56 g

li?? palczatki cytrynowej (Cymbopogon

citratus)

0,44 g

li?? herbaty zielonej (Camelia sinensis) 0,40 g

korze? lukrecji g?adkiej (Glycyrrhiza

glabra)

0,20 g

korze? mniszka lekarskiego (Taraxacum
officinale)

0,20 g

Działanie Verdin fix, saszetki, 20 szt.

Verdin fix pod względem walorów smakowych nie ustępuje popularnym gatunkom herbaty. Przyjemności raczenia się Verdinem fix
towarzyszy jednak coś więcej. Verdin fix wypijany do posiłku zwiększa przyjemność jedzenia, ponieważ cieszy smakiem i ogranicza
nieprzyjemne następstwa obciążenia układu pokarmowego. Zioła zawarte w preparacie kompleksowo wspomagają układ pokarmowy w
procesie trawienia, wzajemnie uzupełniając się. Dzika róża wspomaga trawienie i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania
układu pokarmowego ze względu na wysoką zawartość antyoksydantów i witaminy C działa ogólnie wzmacniająco na ludzki organizm.
Zielona herbata to roślina o licznych walorach prozdrowotnych. Uczestniczy w procesie termogenezy, czyli spalania tłuszczów, dzięki
czemu sprzyja utrzymaniu właściwej wagi i ogranicza apetyt. Pomaga ponadto regulować właściwy stosunek tzw. złego i dobrego
cholesterolu. Posiada zdolność ochrony DNA przed działaniem wolnych rodników i promieni UV. Działa wzmacniająco, powoduje
przypływ energii i ułatwia zwalczanie uczucia zmęczenia. Korzystnie wpływa też na układ odpornościowy oraz serce. Mniszek lekarski
jest rośliną wysoce cenioną w zielarstwie. Posiada zdolność utrzymywania właściwgo pH żołądka. Pozytywnie wpływa na wątrobę, a
jego korzeń ma działanie prebiotyczne. Kminek zwyczajny pomaga w trawieniu, likwiduje wzdęcia oraz stymuluje wydzielanie soków
trawiennych. Ma również właściwości przeciwskurczowe i znany jest jako środek wiatropędny. Z kolei lukrecja gładka to niezwykłe
bogactwo substancji aktywnych, które wraz z glicyryzyną tworzą biologicznie aktywne kompleksy: które m.in. pomagają utrzymać
komfort i równowagę trawienną u osób z wrażliwym układem pokarmowym. Lukrecja sprzyja prawidłowej pracy błon śluzowych żołądka
oraz jelit. Mięta lekarska, potocznie nazywana miętą pieprzową, pomaga przy niestrawności, pomaga wspierać zdrowe trawienie i
przyczynia się do normalnego funkcjonowania przewodu pokarmowego. Przynosi ulgę przy wzdęciach i pomaga na gazy. Kolendra
siewna zawiera składniki aktywne, które pomagają w zwalczaniu niestrawności oraz utraty apetytu. Mają one korzystny wpływ na
proces trawienia tłuszczów oraz sprzyjają utrzymywaniu właściwego poziomu cholesterolu.

Dawkowanie Verdin fix, saszetki, 20 szt.

Dorośli: 4 filiżanki dziennie Saszetkę należy zalać wrzącą wodą i zaparzać pod przykryciem 5-10 minut.

Produkt może być stosowany przez i po jedzeniu.

Informacje dodatkowe Verdin fix, saszetki, 20 szt.

Zawiera lukrecję – chorzy na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia.
Nie zaleca się stosowania preparatu przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od światła i obcych zapachów.

 

Galeria
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