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OG Gastrobonisan saszetkI 24SZT.
 

Cena: 17,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ
BONIMED

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Gastrobonisan Ojca Grzegorza

Mieszanka ziołowa do zaparzania w saszetkach na podrażnienia przełyku, żołądka i jelit

Suplement diety

Kwiat rumianku*, korzeń lukrecji, korzeń prawoślazu* i kwiat nagietka łagodzą
podrażnienia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, wynikające m.in. z refluksu
treści pokarmowej i niestrawności, oraz wspomagają trawienie i prawidłową
pracę jelit. Ponadto liść babki lancetowatej stymuluje wzrost prozdrowotnej
flory bakteryjnej jelit. Ze względu na zawartość kwiatu rumianku, korzenia
lukrecji i liścia babki lancetowatej suplement polecany jest jako uzupełnienie
codziennej diety w składniki wspomagające naturalną odporność organizmu.

*Źródło: „Farmakognozja”; I. Matławska; Akademia Medyczna w Poznaniu; 2006

Składniki: Składniki: koszyczek rumianku (Matricaria chamomilla
L.) 25 %, korzeń lukrecji (Glycyrrhiza glabra L.) 25 %,
liść babki lancetowatej (Plantago lanceolata L.) 25 %,
korzeń prawoślazu (Althaea officinalis L.) 12,5 %, kwiat
nagietka (Calendula officinalis L.) 12,5 %.
Zawiera lukrecję - chorzy na nadciśnienie powinni
unikać nadmiernego spożycia, przekraczającego dawkę
zalecaną przez producenta.

Masa netto: 100 g ( 25 saszetek po 4 g)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.homeoapteka24.pl
https://www.homeoapteka24.pl/og-gastrobonisan-saszetki-24szt.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Pod Złotym Lwem Majewscy, Kielak spółka jawna

Wilczak 12, Poznań
+48 509 745 759

 

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 2 saszetki (2 razy dziennie po 1 saszetce w postaci naparu przed
posiłkiem; ilość tą można okresowo zwiększyć do 3 saszetek dziennie).

Sposób przygotowania naparu: 1 saszetkę zalać szklanką wrzącej wody, przykryć i zaparzać przez okres 10 minut, od czasu do czasu
mieszając.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu (2 saszetki) zawiera:

Koszyczek rumianku 2,0g, Korzeń lukrecji 2,0g, Liść babki lancetowatej 2,0g, Korzeń prawoślazu 1,0g, Kwiat nagietka 1,0g.

Przechowywanie: Przechowywać w temp. poniżej 250C, w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
promieniami słonecznymi.

Uwaga: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.
Nie stosować u osób uczulonych na składniki produktu lub rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych Compositae).
W przypadku kobiet w okresie cią-
ży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 roku życia suplementację skonsultować
z lekarzem.

Zdrowy styl życia, w tym zrównoważony sposób żywienia stanowią podstawę w zachowaniu dobrego stanu zdrowia.

Producent: Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED, ul. Stawowa 23, 34-300 Żywiec
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