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Ceai pentru inima, normalizarea
tensiunii arteriale 50 gr REMEDIU

Ceaiul pentru inimă are proprietăți terapeutice
polivalente, care acționează în sinergie (substanțele
active din plantele ceaiului interacționează pozitiv și
lucrează împreună pentru un efect potent):
Frunzele, forile și fructele de păducel îmbunătățesc
fluxul sanguin, cresc puterea și frecvența
contracțiilor cardiace și relaxează mușchii netezi ai
inimii. Troscotul stimulează eliminate toxinelor din
organism și susține metabolismul cardiac. Isopul
întărește inima fizic și emoțional și este prin
excelență un normotensor (dacă tensiunea arterială
este prea mică, o mărește, iar dacă este ridicată, o

poate reduce). Talpa gâștei protejează mușchiul inimii, scade reactivitatea inimii la stres și anxietate
și normalizează ritmul cardiac.
Florile de tei reglează bătaile inimii și reduc starea de hiperexcitabilitate a inimii.
Rizomii de ghimbir fluidifică sângele și protejează inima de degradare prematură datorită
proprietăților antioxidante.

Ingrediente:
Conține un amestec omogen, din următoarele plante: Frunze și flori de păducel 25% Crataegus
monogyna, fructe de păducel 25% Crataegus monogyna, troscot 15% Polygonum aviculare, isop 10%
Hyssopus ocinalis L., talpa gâș�tei 10% Leonurus Cardiaca, tei flori 10% Tilia tomentosa, ghimbir
rizomi 5% Zingiber officinale.

Contraindicații: Intoleranță la unul din ingrediente.

Mod de administrare - intern:
Infuzia - se prepară dintr-o lingură cu plantă adaugată la 250 ml de apă clocotită, se menține timp de
15 minute la temperatura camerei, apoi se strecoară și se bea pe stomacul gol.

Se administrează 3 căni cu infuzie pe zi, cu 30 de minute înainte de masă.

Mod de prezentare: pungă de hârtie conținând 50g produs, introdusă în cutie de carton.

Pentru o inimă mai sănătoasă, recomandăm zilnic următorul exercițiu zilnic. Combină-l cu ceaiul
pentru inimă Remediu și vei resimți efecte benefice rapid: Cu spatele drept și brațele întinse în față,
fă 10 genuflexiuni, după care aleargă ușor stând pe loc timp de 10 minute, mișcând brațele energic
pe lânga corp. Execută exercițiul de 3 ori pe zi. Când te simți pregătit, crește numărul de
genuflexiuni și timpul de alergare astfel încât sa te simți și confortabil.

Produs avizat de SNPMAPS, notificare nr. 14214/05.10.2020.

Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura camerei, bine închis, ferit de lumină și umiditate.

Atenționări: A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor. Produsul este un supliment alimentar și
nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat, echilibrat și un mod de viață sănătos. A nu se
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depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.


