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Ceai laxativ 50 gr REMEDIU

Ceaiul laxativ are proprietăți terapeutice
polivalente, care acționează în sinergie (substanțele
active din plantele ceaiului interacționează pozitiv și
lucrează împreună pentru un efect potent):
Coada șoricelului ameliorează mișcările peristaltice
ale musculaturii intestinelor, hidratează materiile
fecale și favorizează eliminarea acestora;
Fructele de mărar sporesc secreția de bilă necesară
pentru ca fecalele să parcurgă intestinul gros ușor și
inhibă spasmele intestinale care efectează
peristaltismul;
Coaja de crușin accelerează tranzitul intestinal, are
efect purgativ și combate constipația;
Frunzele de pătlagină stimulează eliminarea

toxinelor din tractul digestiv, reduc iritațiile intestinale și inmoaie fecalele sprijinind evacuarea
acestora;
Fructele de anason îmbunătățesc digestia, au efect antispastic și ameliorează balonarea și durerile
asociate constipației;
Rădăcinile de lemn dulce au efect tonic, reduc inflamația, calmează sistemul digestiv și încurajează
echilibrul intestinal;
Frunzele de senna stimulează mucoasa intestinală, cresc motilitatea intestinului și reduc consistența
scaunului;
Florile de mușețel au efect antiseptic, ajută la vindecarea ulcerațiilor intestinale și ameliorează
constipația apărută ca reacție psihologică la o stare emoțională intensă.

Ingrediente:
Conține un amestec omogen, din următoarele plante: Părți aeriene de Coada-soricelului (Achillea
millefolium) – 20%; fructe de Mărar (Anethum graveolens) – 29%; scoarță de Crusin (Rhamnus
frangula) – 18%; frunze de Pătlagină (Plantago spp.) – 15%; fructe de Anason (Pimpinella anisum) –
10%; rădăcină de Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) – 7%; frunze de Senna (Cassia angustifolia) – 5%;
flori de Mușețel (Matricaria chamomilla) – 5%.

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.

Ai la dispoziție 2 exerciții fizice simple pentru stimularea tranzitului intestinal, care, în combinație
cu ceaiul laxativ Remediu, îți vor asigura în timp scurt rezultate remarcabile: Cu picioarele apropiate
şi braţele întinse în faţă, coboară lent trunchiul menţinând spatele drept. Cu picioarele apropiate,
spatele drept și palmele sprijinite pe talie, sari lateral, întâi în partea dreaptă, apoi în stânga.
Execută  ambele exerciții de 10-20 pe zi, în trei serii.
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Produs avizat de SNPMAPS, notificare nr. 14212/05.10.2020.

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.

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


