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Herbatka ziołowa Cholesterol Formuła 3 Fito Apteka
Suplement diety EX'20 40 g
Cena: 7,15 PLN
Opis słownikowy
Producent

MALWA

Opis produktu

Fito Apteka Suplement diety herbatka ziołowa cholesterol 40 g (20 x 2 g)
Składniki
ziele karczocha (Cynara scolymus), nasiona wiesiołka dwuletniego (Oenothera biennis),
kwiat hibiskusa (Hibiscus sabdariffa), herbata zielona (Camellia sinensis), jabłko
(Malus), liść mięty pieprzowej (Mentha piperita), korzeń cykorii (Cichorium intybus),
owocnia fasoli (Phaseolus vulgaris), aromaty, trawa cytrynowa (Cymbopogon citratus)
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Suplement diety. Herbatka ziołowa
Marka
Fito Apteka
Cechy
zawiera składniki roślinne: ziele karczocha pomaga utrzymać prawidłowy poziom
cholesterolu we krwi, wspiera układ krążenia, nasiona wiesiołka wspierają metabolizm
Marka standaryzowana
Marka: Fito Apteka
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Adres firmy
ul. Dworcowa 30 e 66-433 Lubiszyn
Opis produktu
Herbatka Cholesterol polecana jest zwłaszcza osobom dbającym o utrzymanie
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Zawarte w herbatce składniki roślinne
wywierają korzystny wpływ na organizm: - ziele karczocha pomaga utrzymać
prawidłowy poziom cholesterolu we krwi, wspiera układ krążenia poprzez ważną dla
jego właściwego funkcjonowania gospodarkę lipidową. Przy zwiększonej aktywności
fizycznej i zachowaniu diety niskotłuszczowej ziele karczocha korzystnie wpływa na
pracę wątroby oraz na przemianę tłuszczów, utrzymując właściwe stężenie
cholesterolu i trójglicerydów, potrzebne do prawidłowego funkcjonowania układu
krwionośnego, w tym serca. - nasiona wiesiołka wspierają metabolizm i kontrolę masy
ciała. Cholesterol jest substancją tłuszczową produkowaną przez nasz organizm, jak
również dostarczany jest wraz z pożywieniem. Ten tłuszczowy związek jest
wytwarzany i przetwarzany w naszym organizmie w kilku frakcjach o zróżnicowanych
właściwościach. Cholesterol oznaczony symbolem HDL - jest uważany za tzw. „dobry",
cholesterol oznaczony symbolem LDL - jest uważany za tzw. „zły". Tłuszcz jest
potrzebny do życia, jednak w odpowiednich ilościach oraz proporcjach. Naturalna
suplementacja diety
O marce
Fito Apteka Sekret natury
O producencie
Malwa Naturalna przyjemność
Pozostałe informacje
Masa netto: 40 g (20 torebek po 2 g)
Dodatkowe informacje
Żyj zdrowo i aktywnie Formuła 3 www.naturalneherbatki.pl
Nazwa firmy
MALWA TEA Wojciech Fabisiak
Przygotowanie i stosowanie
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Zalecane spożycie: 3 filiżanki naparu dziennie przygotowanego z 1 torebki na 200 ml
wody. Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dzienną porcję
produktu (3 torebki) wynosi: ziele karczocha 2,7 g, nasiona wiesiołka dwuletniego 0,9 g,
liść mięty pieprzowej 0,3 g. Sposób przygotowania: Umieścić 1 torebkę w filiżance,
zalać wrzącą wodą (200 ml), filiżankę przykryć. Zaparzać około 8-10 minut.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla
zachowania dobrego stanu zdrowia. Produkt nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia
Dolna granica wieku
Zalecana. rok/lata/lat 12
Rozmiar opakowania
40
Jednostka (tekst opisowy)
g
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć
20 torebek w kopertach
Rodzaj materiału opakowania
Oznaczenie materiału: 21 - Tektura płaska
Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów
Kraj
Kraj pochodzenia: Polska
Rodzaj opakowania
Typ: Karton
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Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 40
Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 141
Wymagana szerokość na półce: 80
Wymagana głębokość na półce: 70
Waga
Waga brutto: 84
Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 141
Szerokość: 80
Głębokość: 70
Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Polska
Liczba użyć
Liczba czynności użycia. sztuk/sztuki 20
Adres producenta
MALWA TEA Wojciech Fabisiak ul. Dworcowa 30 e 66-433 Lubiszyn tel. +48 95
731-82-54, -55 info@malwatea.com www.malwatea.com
Adres zwrotny
MALWA TEA Wojciech Fabisiak ul. Dworcowa 30 e 66-433 Lubiszyn tel. +48 95
731-82-54, -55 info@malwatea.com www.malwatea.com
Telefon kontaktowy
+48 95 731-82-54, +48 95 731-82-55
Email kontaktowy
info@malwatea.com
Adres internetowy
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www.malwatea.com
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia (3 torebek) w ciągu dnia. Nie
stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik herbatki. Produkt nie
jest zalecany dla dzieci poniżej 12 roku życia. Kobiety w okresie ciąży i karmiące piersią
powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym.
Języki na opakowaniu
inne, polski
Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Suplement diety herbatka ziołowa
Wariant: cholesterol
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