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Link do produktu: https://biomarkoweprodukty.pl/syrop-z-pokrzywy-500ml-p-71.html

SYROP Z POKRZYWY 500ML
Cena brutto

25.00 zł

Cena netto

25.00 zł

Numer katalogowy

410

Opis produktu

Pokrzywa, nie taka straszna jak się wydaje.
Nasz syrop z pokrzywy to idealne rozwiązanie dla osób, które nie przepadają za
smakiem pokrzywy w formie suszu.
Na początku warto pokrzywę docenić za to, że jak żadne inne zioło, wzmocni nasz
układ krwionośny, kości, włosy i paznokcie. To wszystko zawdzięcza pokrzywa
zawartości dużej ilości witamin K, E, C, B1 oraz fosforu, wapnia, krzemu i
manganu.
Pokrzywa jest jednym z najbogatszych źródeł żelaza w przyrodzie, dlatego też
zalecana jest przy anemii, w trakcie ciąży (dostarczy również innych cennych
składników jak np. kwas foliowy) oraz w trakcie menopauzy kiedy to zawartość
tego pierwiastka często maleje.
Jako, że pokrzywa ma działanie moczopędne zaleca się ją przy infekcjach dróg
moczowych oraz w leczeniu kamicy nerkowej. Dodatkowo można ją stosować po
ciąży kiedy chcemy wrócić do dawnej sylwetki (usuwa obrzęki i zgromadzoną wodę
w organizmie) oraz zwiększyć produkcję mleka.
Ponad to pokrzywa przyspiesza przemianę materii i oczyszcza układ trawienny,
pozytywnie wpływa na żołądek, wątrobę oraz trzustkę (pomocna przy nieżytach jelit
i żołądka, biegunkach)
W małym skrócie:
wzmacnia układ odpornościowy
oczyszcza organizm po antybiotykoterapii
oczyszcza organizm z chemii, kwasu moczowego (osadza się w stawach
powodując ostre zapalenia, ból i obrzęki), chlorku sodu
leczy reumatyzm i artretyzm
dodaje energii i wspomaga leczenie alergii (zmniejsza ilość kataru siennego!)
obniża ciśnienie krwi

Czy wiesz, że? Pokrzywa oczyszcza również naszą krew z toksyn.
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Skład: ekstrakt ziołowy min. 60% (woda pitna, pokrzywa) sacharoza, 100% soku z
cytryny
Bez dodatku konserwantów, sztucznych słodzików, aromatów, barwników i
zagęszczaczy.
Traktowane z delikatną pasteryzacją. Nie zawiera alergenów, glutenu, laktozy oraz
GMO.
Z powodu wysokiej zawartości ekstraktu z ziół zaleca się kobietom w ciąży
i karmiącym przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać syrop z pokrzywy w temperaturze
4-8 ° C i zużyć w ciągu 4 tygodni.
Nie wystawiać syropu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i
ekstremalnych temperatur.
Osad nie jest wadą.
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