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Link do produktu: https://sklepzielarski-piaseczno.pl/pasolek-plyn-100ml-p-161.html

Pasolek płyn 100ml

Opis produktu
Składniki :
- ekstrakt z łupiny orzecha siwego
- ekstrakt z łupiny orzecha włoskiego
- ekstrakt z ziela piołunu
- ekstrakt z nasiona czarnuszki
- ekstrakt z korzenia omanu
- ekstrakt z kopru włoskiego
- ekstrakt z korzenia prawoślazu .
Substancja konserwująca : sorbinian potasu
Zawiera wyciąg etanolowo-wodny z ziół
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Cena

49,99 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

48 godzin

Kod EAN

5903104650964

Z 4 ml
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Łupina orzecha siwego
Łupina orzecha włoskiego
Ziele Piołunu
Nasiona Czarnuszki
Korzeń Omanu
Koper Włoski
Korzeń Prawoślazu
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Zawartość ekstraktów w 100 ml
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SIEDEM AKTYWNYCH SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO:

1) ŁUPINA ORZECHA WŁOSKIEGO (Juglansregia) oraz
2) ORZECHA SIWEGO - dwa gatunki o działaniu synergistycznym. Orzech jest rośliną oleistą,
zawierającą substancje garbnikowe typu galotanina, a także bardzo cenną kwercetynę, która
obniża poziom histaminy powodującej alergie. Substancje zawarte w orzechu działają jako
adstringens - czyli jako substancje ściągające i zapobiegające biegunkom. Jednocześnie bardzo
skutecznie pomagają w usuwaniu pasożytów.

3) ZIELE PIOŁUNU (Artemisiaabsyntium) - ziele bardzo znane i rozpowszechnione - stosowane
jako amarum-aromaticum, czyli lek goryczowy, aromatyczny. Pobudza łaknienie, wydzielanie
soku żołądkowego, wykazuje działanie żółciotwórcze. Dzięki zawartości toksycznego tujonu - w
bezpiecznej dawce terapeutycznej - skutecznie pomagają usuwać pasożyty z organizmu
człowieka.

4) OWOC KOPRU WŁOSKIEGO (Fructusfoeniculi) - typowy aromatyczny surowiec olejków,
zawierający również cenną kwercetynę. Użyty jest tutaj jako składnik pomagający pozbyć się
nadmiaru gazów, substancji zalegających w naszych jelitach, które zanieczyszczają, gniją, dają
potężny dyskomfort i są przyczyną dużych dolegliwości bólowych.

5) NASIONA CZARNUSZKI (Nigellasativa) - działają przeciwzapalnie!, grzybobójczo,
przeciwrobaczo, żółciopędnie, przeciwbakteryjnie oraz wiatropędnie. Czarnuszka to roślina
oleista, od czasów władców starożytnego Egiptu stosowana w medycynie naturalnej jako
nieprawdopodobnie skuteczna w naprawieniu wielu dolegliwości zdrowotnych. Dodatkowo
warto wspomnieć, że poprawia trawienie, obniża poziom cukru we krwi, wzmacnia odporność, a
także przyczynia się w sposób bezpośredni do usuwania grzybic skórnych, trądziku oraz
atopowego zapalenia skóry, które jest obecnie bardzo częstą i trudną do leczenia dolegliwością.
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6) KORZEŃ PRAWOŚLAZU (Radixalthaeae) – zwiększa lepkość wydzielin z przewodu
pokarmowego, otorbiając martwe pasożyty wraz z wydzielanymi przez nie substancjami. Ma
działanie osłaniające i zmiękczające. Śluz zawarty w surowcu upłynnia zalegającą na
powierzchni śluzówek wydzielinę, ułatwia ruch nabłonka rzęskowego i odkrztuszanie. Jednak
przede wszystkim śluz powleka błony śluzowe i osłania je przed działaniem czynników
drażniących, dlatego surowiec jest stosowany jako środek przeciwkaszlowy w infekcjach
górnych dróg oddechowych.

7) KORZEŃ OMANU - wyjątkowy składnik zawierający dwa najważniejsze związki aktywne –
heleninę, czyli kamforę alantową oraz azulen. Helenina posiada działanie antybakteryjne,
przeciwgrzybicze, przeciwzapalne. Zmniejsza i koi podrażnienia skóry. Zmniejsza również
obrzęki, dzięki zawartości inuliny, wspomaga również działanie przyjaznych bakterii jelitowych.
Oman działa przeciwpasożytniczo w jamie ustnej i jelitach, obniża także poziom cholesterolu,
wspiera serce i wspomaga działanie przeciwalergiczne poprzez usuwanie toksyn i pasożytów.

Obejmując całokształt składu PASOLEK, warto podkreślić jego wyjątkowo starannie dobrany
skład skierowany na pełne i bezpieczne oczyszczenie organizmu z toksyn, pasożytów,
zalegających mas w jelitach, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie organizmu w
dobrym zdrowiu. Dlatego PASOLEK powinien być stosowany regularnie -w całych rodzinach w
odpowiednio dobranych, skutecznych dawkach. Wówczas jest to pierwszy i podstawowy krok w
kierunku upragnionego ZDROWIA i WŁAŚCIWEJ ODPORNOŚCI.
Zalecane przyjmowanie :
Dorośli : 2 razy dziennie po 40 kropli (2 razy po 2 ml ) na 30 minut przed posiłkiem przez okres
7 dni.
Dzieci powyżej 12-ego roku życia : 2 razy dziennie po 15 kropli (2 razy po 0,75 ml) na 30 minut
przed posiłkiem przez okres 7 dni.
Maksymalna dawka dzienna wynosi 80 kropli (4 ml)
Nie zaleca się stosowania produktu częściej niż raz na trzy miesiące . Nie przekraczać zalecanej
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porcji dziennej.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować u
dzieci poniżej 12 lat, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci.
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