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Ceai pentru colon 50 gr REMEDIU

Ceaiul pentru colon are proprietăți terapeutice
polivalente, care acționează în sinergie (substanțele
active din plantele ceaiului interacționează pozitiv și
lucrează împreună pentru un efect potent).
Fructele de chimion susțin funcția normală a
colonului, sprijină digestia și ameliorează spasmele,
colicile și balonarea.
Fructele de coriandru favorizează eliminarea gazelor
intestinale și au efect prebiotic.
Frunzele de urzică reduc inflamația din colon și
stimuleazp regenerarea mucoasei acestuia.
Coaja de crușin accelerează tranzitul intestinal, are
effect purgativ și combate constipația.
Frunzele de menta ameliorează simptomatologia

colonului iritabil și tulburarile digestive în general.
Fructele de fenicul stimulează motilitatea gastrointestinală și mențin în limite normale flora
bacteriană din intestin.
Rizomii de ghimbir stimulează eliminarea toxinelor din colon.
Scorțișoara ajută la echilibrarea florei intestinale.

Ingrediente:
Conține un amestec omogen, din următoarele plante: Fructe de chimion 20% Carvi fructus, Fructe
de coriandru 20% Coriandri fructus, Frunze de urzica 20% Urticae folium, Coaja de crușin 10%
Frangulae cortex, Frunze de mentă 10% Menthae folium, Fenicul fructe 10% Foeniculu fructus,
Rizomi de ghimbir 5% Zingiberris rhizoma, Scorțișoară 5% Cinnamomi cortex.

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.

Hipocrate, părintele medicinii, spunea că toate bolile pornesc din intestine.
Buna funcționare a colonului este crucială. Menține-l sănătos, consumă cât mai multe legume bogate
în fibre, include în dietă produse apicole precum polenul crud și păstură (acestea împactează în
modul cel mai bun și profund flora intestinală de al cărei echilibru depinde sănătatea întregului
organism), fă sport, hidratează-te corespunzător (bea minim 2 litri de apă pe zi, pe tot parcursul
zilei) și consumă Ceaiul pentru colon Remediu.

Produs avizat de SNPMAPS, notificare nr. 14211/05.10.2020.

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
depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
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Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura camerei, bine închis, ferit de lumină și umiditate.


