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NATURA WITA DYPTAM KORZEŃ MIELONY 50g
 

Cena: 14,33 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 g

Postać PRZYPRAWA

Producent NATUR VIT Sp. z o.o.

Opis produktu
 

NATUR VIT DYPTAN KORZEŃ MIELONY 50G

**Wskazania do użycia:**

Dyptam (gorejący krzew, krzew Mojżesza) to roślina mało popularna w ziołolecznictwie. Jednak odwary, napary i wyciągi
wykorzystywano w celu oczyszczania i odtrucia organizmu. Korzeń dyptamu działa moczopędnie i ułatwia usunięcie szkodliwych
metabolitów. Działa on wzmacniająco, regenerująco, łagodzi nieżyt przewodu pokarmowego, likwiduje kolki i wzdęcia, łagodzi
niestrawność. Ziołolecznictwo donosi
iż, przetwory z korzenia dyptamu (a także innych części rośliny) mogą być pomocne
w schorzeniach gdzie występuje zaburzenie krążenia mózgowego i wieńcowego,
w chorobach reumatycznych oraz w chorobie Parkinsona.
Zewnętrznie można go stosować do przemywania cery, gdyż pomaga w walce
z problemami skórnymi i wypryskami. Przemywania z odwaru dyptamu, delikatnie rozjaśniają cerę. Kurację należy jednak wykonywać
jesienią i zimą, gdyż wiosną i latem ekspozycja na słońce może wywołać oparzenie (dyptam stosowany zewnętrznie
ma działanie fotouczulające!).

**Sposób użycia:**

Należy przygotować odwar z łyżeczki korzenia dyptamu na szklankę wody. Po dodaniu
do wrzątku gotować przez ok. 5 minut, następnie po 20 minutach przecedzić. Nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży oraz
małe dzieci. Podczas jego stosowania należy unikać ekspozycji na słońce, gdyż działa fotouczulająco.

**Składniki:**

Dyptam korzeń 100% (susz ziołowy)

**Wielkość opakowania:**
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50 g

**Producent:**

Natur - Vit
Kopernia 9,
28-400 Pińczów

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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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