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Verdin Fix z Earl Grey x20 saszetek
 

Cena: 7,10 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

USP Zdrowie

Postać herbata

Substancja
czynna

czarna herbata, dzika róża, kminek, kolendra,
lukrecja, mięta, mniszek

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Verdin fix Earl Grey to moc 6 ziół znanych ze swoich prozdrowotnych właściwości połączonych z aromatyczną herbatą earl grey.

Na kompozycję 6 ziół Verdin fix składa się między innymi owoc kolendry, który wspomaga prawidłowe trawienie, ziele mięty dla wsparcia
prawidłowej pracy żołądka żołądka oraz owoc kminku, który sprzyja naturalnej pracy jelit.

Verdin fix to doskonała alternatywa dla zwykłej herbaty pitej do posiłku. Smakuje jak ulubiona herbata Earl Grey, a dodatkowo wspomaga
procesy trawienne.

Suplement diety Verdin fix to propozycja dla tych, którzy nie wyobrażają sobie posiłku bez swojej ulubionej herbaty. Verdin fix dostępny
jest w 4 wariantach smakowych: Verdin fix ziołowy, Verdin fix z czarną herbatą, Verdin fix z Earl Grey i Verdin fix z zieloną herbatą.

Dostępność różnych wariantów sprawi, że każdy odnajdzie swój ulubiony smak.

Składniki (w przeliczeniu na zalecaną porcję do spożycia w ciągu dnia – 4 saszetki):

owoc kolendry siewnej ( Coriandrum sativum) - 1,88g
liść herbaty czarnej (Camellia sinensis) - 1,80g
ziele mięty pieprzowej (Mentha piperita) - 1,28g
owoc kminku zwyczajnego (Carum carvi) - 1,08g
ziele palczatki cytrynowej (Cymbopogon citratus)
aromaty bergamotkowe - 0,28g
owoc róży dzikiej (Rosa canina) - 0,20g
korzeń lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra)
 korzeń mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) - 0,08g
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Jak działają składniki Verdin fix?

Mięta lekarska potocznie nazywana miętą pieprzową to roślina, którą znano i doceniano już w starożytności, ponieważ:

pomaga przy niestrawności
pomaga wspierać zdrowe trawienie
przyczynia się do normalnego funkcjonowania przewodu pokarmowego
pomaga przy wzdęciach
pomaga na gazy

Kolendra siewna jest niewielką, jednoroczną rośliną występującą na południu
Europy, w Afryce Północnej oraz w południowo-zachodniej Azji. Składniki aktywne zawarte w nasionach kolendry:

pomagają w zwalczaniu niestrawności oraz utraty apetytu
wpływają korzystnie na proces trawienia tłuszczów
sprzyjają utrzymywaniu właściwego poziomu cholesterolu

Kminek zwyczajny rośnie w Europie, północnej Afryce, Azji oraz Australii.
Hodowany jest także w Polsce, głównie na Żuławach Wiślanych. Jest uważany za bardzo bezpieczne zioło i bywa stosowany nawet u
niemowląt, ponieważ:

pomaga w trawieniu, likwiduje wzdęcia oraz stymuluje wydzielanie soków trawiennych
ma właściwości przeciwskurczowe
znany jest jako środek wiatropędny

Dzika róża to roślina pospolicie rosnąca w Polsce.
Można ja spotkać niemal na całym świecie w obszarach o umiarkowanym klimacie. W zielarstwie wykorzystuje się głównie owoce.

wspomaga trawienie i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego
ze względu na wysoką zawartość antyoksydantów i witaminy C działa ogólnie wzmacniająco na ludzki organizm

Lukrecja gładka to bylina z rodziny bobowatych. Uprawia się ją m.in. we Włoszech, w Hiszpanii oraz w Polsce. Korzeń lukrecji to
niezwykłe bogactwo substancji aktywnych, które wraz z glicyryzyną tworzą biologicznie aktywne kompleksy:

które m.in. pomagają utrzymać komfort i równowagę trawienną u osób z wrażliwym układem pokarmowym
lukrecja sprzyja prawidłowej pracy błon śluzowych żołądka oraz jelit

Mniszek lekarski jest rośliną wysoko cenioną w zielarstwie

posiada zdolność utrzymania właściwego pH żołądka
ma korzystny wpływ na funkcjonowanie wątroby, związane z jego działaniem żółciotwórczym i żółciopędnym
korzeń mniszka lekarskiego ma działanie prebiotyczne

Herbata to roślina o licznych walorach prozdrowotnych:

bierze udział w procesie termogenezy, czyli spalania tłuszczów, dzięki czemu sprzyja utrzymaniu właściwej wagi i ogranicza
apetyt
pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy
pomaga chronić komórki i tkanki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników
działa ożywiająco i odświeżająco na ciało i umysł
korzystnie wpływa na zdrowie serca i naczyń krwionośnych: wspiera elastyczność naczyń krwionośnych, pomaga w krążeniu
krwi.

Jak stosować Verdin fix?

Przeznaczony dla osób dorosłych
Można go przyjmować zarówno przed, w trakcie, jak i po jedzeniu
Zaleca się picie maksymalnie 4 filiżanek naparu dziennie
Produkt przeznaczony jest do codziennego stosowania
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Szczególnie polecany po obfitych, ciężkostrawnych posiłkach

Jak przygotować Verdin fix z zieloną herbatą?

1. saszetkę Verdin fix z zieloną herbatą umieść w filiżance
2. całość zalej 200 ml wrzącej wody
3. zaparzaj pod przykryciem 5-10 min

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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