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NefroTabs BIO 20 sasz.
 

Cena: 21,34 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.

Opakowanie 20 saszetek a 1,5g

Postać -

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Zawartość w 3 saszetkach: Eko owoc bzu czarnego - 675 mg Eko owoc jarzębiny -675 mg Eko liść brzozy -450 mg Eko ziele
rzepiku -450 mg Eko korzeń wilżyny -450 mg Eko ziele nawłoci -450 mg Eko ziele owsa -270 mg Eko kora jesionu -225 mg Eko kwiat
wrzosu -225 mg Eko ziele skrzypu -225 mg Eko liść borówki brusznicy -225 mg Eko ziele karczocha -180 mg  Eko owoc bzu czarnego
(Sambucus nigra), eko owoc jarzębiny (Sorbus aucuparia), eko liść brzozy* (Betula pendula), eko ziele rzepiku* (Agrimonia eupatoria), eko
korzeń wilżyny* (Ononis spinosa), eko ziele nawłoci (Solidago vilgaurea), eko ziele owsa (Avena sativia), eko kora jesionu* (Fraxinus
exelsior), eko kwiat wrzosu* (Calluna arvense), eko liść borówki brusznicy (Vaccinium vitis-idaea), eko ziele karczocha* (Cynara
scolymus)  Wskazania Nefrotabs Bio to suplement diety w 100% pochodzenia naturalnego. Zawiera starannie dobraną i
wyselekcjonowaną mieszankę ziół uprawianych ekologicznie, które maja korzystny wpływ na pracę układu moczowego i nerek.  
Działanie Liść brzozy, ziele rzepiku, kora jesiony, kwiat wrzosu, ziele karczocha i korzeń wilżyny pomagaja utrzymać prawidłowe
funkcjonowanie dróg moczowych i działanie wydolności nerek. Ziele nawłoci wspiera dopływ krwi do nerek i procesy filtracji w nerkach.
Skrzyp wspomaga usuwanie wody z organizmu.  Dawkowanie Napar z 1 saszetki pic 3 razy dziennie po posiłku. Saszetkę zalać wrzącą
wodą i zaparzać pod przykryciem 10 – 15 minut. Wypić po ostudzeniu, bezpośrednio po przygotowaniu. Nie należy przekraczać
zalecanej dziennej dawki do spożycia. Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani
zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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