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Holistic ÖrtoLugn Leonurus cardiaca
serdecznik pospolity Melissa
officinalis melisa naturalne ukojenie
uspokojenie nerwów
Cena

82,00 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

2-10 dni roboczych

Producent

Holistic

Opis produktu
Holistic ÖrtoLugn jest suplementem diety zawierającym wyciągi ziołowe:
Zawartość ziół na 1 ml:
Leonurus cardiaca herb (liście serdecznika pospolitego) 500 mg
Melissa officinalis herba (liście melisy lekarskiej) 500 mg
Liście serdecznika pospolitego (Leonurus cardiaca herb) zawierają flawonoidy, garbniki, glikozyd dwuterpenowy
marubinę, saponiny, alkaloid stachydrynę, kwasy organiczne, sole wapnia, potasu i krzemu. Dzięki czemu
wyciąg wykazuje działanie: uspokajające, regulujące pracę serca, przeciwskurczowe, ściągające, łagodnie
moczopędne i przeciwbiegunkowe. Stosowany jest jako ziółko nasercowe; łagodzi kołatania serca i arytmię,
wzmacnia mięsień sercowy, pomaga przy nadciśnieniu. Ponadto jego przeciwskurczowe własności wykorzystuje
się przy bólach brzucha (zmniejsza skurcze jelit), wzdęciach,zaburzeniach trawienia, biegunkach i przy
bolesnym miesiączkowaniu.
Liście melisy lekarskiej (Melissa officinalis herba) wykazują działanie uspokajające, poprawiają tempo
wykonywania obliczeń, zmniejsza bezsenność i stany lękowe, pomaga w depresji oraz nerwicy. Stosowana jest
też przy bólach głowy, bólach menstruacyjnych i zespole przewlekłego zmęczenia, zmniejsza wzdęcia i gazy,
pomaga przy rozstrojach żołądka i przewodu pokarmowego, zmniejsza napięcie jelita grubego, rozkurcza
mięśnie gładkie jelit, działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Przy gorączce schładza organizm, pobudza
trawienie, zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, zwalnia napięcie obwodowych naczyń krwionośnych,
odpręża i regeneruje system nerwowy.
Składniki: woda, alkohol, wyciągi ziołowe.
Zawartość opakowania: 50 ml
Porcja dzienna zawiera ekwiwalent: od 1000 mg do 4000 mg liści serdecznika pospolitego; od 1000 mg do 4000
mg liści melisy lekarskiej
Sposób użycia dla dorosłych: 1-2 ml dodać do szklanki wody, spożywać 2-4 razy dziennie. Wstrząsnąć przed
użyciem. Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią. Zalecana dzienna porcja nie powinna zostać
przekroczona. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Magazynowanie: Chronić przed wilgocią i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Kraj produkcji: Szwecja.
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