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Ceai pentru ficat 50 gr REMEDIU

Ceaiul pentru ficat are proprietăți terapeutice
polivalente, care acționează în sinergie (substanțele
active din plantele ceaiului interacționează pozitiv și
lucrează împreună pentru un efect potent):
Fructele de armurariu susțin regenerarea ficatului și
îmbunătățesc funcția acestuia.
Florile de gălbenele curăță ficatul de toxine și
contribuie la menținerea stării optime de sănătate a
acestuia.
Sunătoarea are proprietăți antivirale.
Ventrilica protejează ficatul de degradare prematură
datorită proprietăților antioxidante și combate
inflamația.
Iarba de roiniță are proprietăți hepatotonice,

hranește ficatul și reduce greața.
Coada șoricelului stimulează producția cantitativă și calitativă de bilă și îmbunătățește digestia.
Țintaura crește capacitatea de eliminare a bilei în duoden, ajuta ficatul să elimine toxinele mai
repede și mai ușor și să proceseze grăsimile.

Ingrediente:
Conține un amestec omogen, din următoarele plante: Fructe de armurariu 25% Cardus marianae
fructus , flori de gălbenele 25% Calendulae flos , sunătoare 15% Hyperici herba, ventrilică 10%
Veronicae herba, iarba de roiniță 10% Melissae herba, coada șoricelului 10% Millefolii herba,
țintaură 5% Centarium umbellatum.

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.

Ficatul este “laboratorul chimic al organismului„.
Suprasolicitat, are nevoie de protecție, un stil de viață cât mai sănătos fiind indicat. Evită cât se
poate alimentele hiperprocesate (în special fast food-ul) și medicamentele hepatotoxice,
îmbogățește-ți dieta cu legume, condimente (mai ales turmeric) și produse apicole (pastura și polen
crud), nu consuma în exces carbohidrați, limitează consumul de alcool, fă sport, hidratează-te
adecvat (bând minim 2 litri de apă pe tot parcursul zilei) și consump regulat Ceaiul pentru ficat
Remediu.

Produs avizat de SNPMAPS, notificare nr. 14217/05.10.2020.

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.

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


