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ALTER MEDICA OREGANO FORTE OLEJEK Z DZIKIEGO
OREGANO 30ml
 

Cena: 25,75 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać olejek

Producent ALTER MEDICA JAN SZUPINA

Opis produktu
 

Alter Medica Oregano Forte 30 ml

**Opis produktu:**

Oregano (Origanum vulgare) zw. lebiodką pospolitą, jest rośliną przyprawową, której korzystne dla zdrowia właściwości znane były od
czasów starożytnych. Zawiera olejek eteryczny bogaty w fenole - w tym odpowiadający za właściwości olejku karwakrol, a także tymol,
flawonoidy, kwasy fenolowe, fitosterole, witaminy A i C oraz sole mineralne.

**Składniki:**

Oliwa z oliwek extra virgin, olejek z oregano (Origanum vulgare) 20 % standaryzowany na zawartość karwakrolu 78,2%

**Działanie:**

Wielokierunkowe działanie olejku z dzikiego oregano: wykazuje korzystne właściwości w przypadku infekcji o podłożu bakteryjnym oraz
pasożytniczym, wspomaga pożyteczne dla organizmu szczepy bakterii, wspomaga produkcję śliny, soku żołądkowego i żółci, co
pozwala usprawnić procesy trawienne oraz przyswajanie pokarmów.
Stosowany do inhalacji przynosi ulgę w uporczywych dolegliwościach układu oddechowego.
Towarzyszy procesowi oczyszczania - wspomaga pracę gruczołów potowych oraz nerek, wykazuje właściwości moczopędne

**Zalecane spożycie:**

5 kropli, 1-2 razy dziennie. Stosować rozcieńczony zgodnie z informacją na opakowaniu.
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**Wielkość opakowania:**

30 ml

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

Alter Medica
ul. Spokojna 11
34-300 Żywiec

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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