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Ganmao Qingre Keli doplněk stravy 感冒清热颗粒

Price: 599.00K
Product Categories: Produkty TČM
Product Tags: bolest hlavy, chřipka, nachlazení
Product Page:
https://trtprague.cz/produkt/ganmao-qingre-keli-doplnek-stravy-%e6%84%9f%e5%
86%92%e6%b8%85%e7%83%ad%e9%a2%97%e7%b2%92/

Product Summary
Přípravek dle Tradiční Čínské Medicíny může pomáhat při chřipce a nachlazení
odstranit její příznaky, jako jsou bolest hlavy, bolest celého těla, rýmu, kašel a
vysokou teplotu.

Product Description

Příběh aromatické bylinky, jejíž vůně rozemnutých listů připomíná tak

trochu skořici, anýz a lékořici zároveň začíná na horských planinách Číny a
Indie, kde rostou keříky podobné hluchavce. Název: Ganmao Qingre
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Keli doplněk stravy 感冒清
热颗
粒
Interní skupina: pro dobré dýchání díky obsahu výtažjz z perily a anděliky
Vztah zdraví a vztah ke zdraví dle EFSA ledebouriela rozkladitá – kořen:
normální stav kloubů; normální stav pokožky, vlasů a nehtů;
výtažky z perily křovité: normální funkce dýchacího systému; produkce cytokinů
a specifických protilátek;
výtažky z anděliky lékařské: normální funkce dýchacího systému; osvěžení těla;
normální stav kloubů a chrupavek – metabolismus; normální činnost urogenitálního
systému žen; normální funkce krevního systému - transport kyslíku; antioxidant;
výtažky z: kudzu, boubelky velkokvěté, meruňky obecné; prorostlík čínský
– kořen; zlateň indická – květ; máta jednokališná – nať;
rákos obecný – výtažek. Přídatná látka: bez přídatných látek
Dávkování: doporučená denní dávka je 1 sáček 2x denně. Příprava: obsah sáčku
rozpustit v 100 ml horké (80°C) vody, pít teplé
Balení: 1 sáček/12g instant. prášku, 10 sáčků/balení
Čistá hmotnost potraviny: 120g/balení
Zajímavosti o produktu (níže uvedený text není zdravotní tvrzení, pouze
poukázání na postavení produktu v historii a ve východní medicíně)
Příběh aromatické bylinky, jejíž vůně rozemnutých listů připomíná tak trochu
skořici, anýz a lékořici zároveň začíná na horských planinách Číny a Indie, kde
rostou keříky podobné hluchavce.
Botanicky se rostlina opravdu řadí mezi hluchavkovité a odborně se nazývá perila
křovitá. V angličtině se běžně používá pojmenování čínská bazalka (Chinese basil)
nebo také purpurová máta (Purple mint). Perila se používá díky své příjemně
štiplavé chuti při přípravě pokrmů stejně jako například bazalka či koriandr.
Popis: v Tradiční Čínské Medicíně při chřipce, nachlazení, vysoké teplotě.
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Použití: Přípravek dle TČM může pomáhat při chřipce a nachlazení odstranit její
příznaky, jako jsou bolest hlavy, bolest celého těla, rýmu, kašel a vysokou teplotu.
Uchovávání: uchovávejte v původním balení při pokojové teplotě (do 25° C), na
suchém místě, mimo dosah přímého slunečního světla a mimo dosah dětí!!!
Produkty nabízené společností Beijing Tong Ren Tang Czech Republic SE
jsou zaregistrované jako doplňky stravy a jsou 100% přírodní. Podle platné
právní úpravy ČR nejsou lékem a nelze je za léky zaměňovat. Uváděné zdravotní
působení není klinicky ověřené, vychází pouze ze zkušenosti výrobců a uživatelů
těchto potravinových doplňků. Pro více informací doporučujeme kontaktovat
terapeuta TCM. Naše produkty neobsahují alkohol ani alergeny. Pojivou látkou je
přírodní celulóza max do 1%. K výrobě produktů je použitá koncentrace bylin ve
směsi, kde 1 gram bylinných tablet odpovídá 5 gramům bylin sušených.]
Upozornění: Nepoužívejte tento doplněk stravy jako náhradu za zdravou pestrou
stravu. Nepřekračujte doporučenou denní dávku přípravku. Přípravek není vhodný
pro těhotné a kojící ženy. Tento přípravek není určen pro děti.
Prodávající: Beijing Tong Ren Tang Czech Republic SE, Myslíkova 171/31, 110 00
Praha 1, Česká republika, Země původu: ČÍNA
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