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Juming Jiangya Wan doplněk stravy 菊明降压丸

Price: 299.00K
Product Categories: Produkty TČM
Product Tags: srdce, trávení, vysoký krevní tlak
Product Page:
https://trtprague.cz/produkt/juming-jiangya-wan-doplnek-stravy-%e8%8f%8a%e6%
98%8e%e9%99%8d%e5%8e%8b%e4%b8%b8/

Product Summary
Dle Tradiční Čínské medicíny může pomáhat k odstranění hypertenze a jejích
příznaků jako např. bolest hlavy a dále při průjmových onemocněních.

Product Description

Dle Tradiční Čínské medicíny může pomáhat k odstranění hypertenze a

jejích příznaků jako např. bolest hlavy a dále při průjmových
onemocněních. Název: Juming Jiangya Wan doplněk stravy 菊明降
压
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丸
Interní skupina: pro dobré trávení a při hypertenzi díky obsahu skořicovníku
Vztah zdraví a vztah ke zdraví dle EFSA skořicovník čínský – plod: normální
trávení; osvěžení těla; normální činnost cévní soustavy - těžké nohy; normální
hladina glukózy v krvi; normální hladina cukru v krvi; osvěžení těla; antioxidant;
normální činnost kardiovaskulárního systému - normální hladina cholesterolu v krvi;
normální trávení a funkce žaludku - produkce plynu; normální funkce reprodukční a
močové soustavy; normální stav pokožky a sliznic; normální funkce dýchacího
systému; normální činnost střeva;
zlateň indická – květ. Dávkování: doporučená denní dávka je 1 sáček (50 pilulek)
3x denně
Přídatné látky: stearan horečnatý (protispékavá látka)
Čisté množství potraviny: 54g/balení
Balení: 50 pilulek/1 sáček, 9 sáčků/balení
Zajímavosti o produktu (níže uvedený text není zdravotní tvrzení, pouze
poukázání na postavení produktu v historii a ve východní medicíně)
Zlateň indická je u nás paradoxně známější svou fonetickou verzí latinského názvu chrysanthemum-indicum. Chryzantémy byly ve staré Číně ceněny nejen pro svou
krásu. Nálev z květů, listů i kořenů se užíval především při infekcích a horečce, pro
posílení jater a zraku. Příznivé účinky má chryzantéma i při vysokém krevním tlaku
a cukrovce. Nálev z listů chryzantém, do kterého se přidávají i kvítky, je velmi
osvěžující.
Popis: v TČM používán k odstranění hypertenze a jejích příznaků a při průjmových
onemocněních.
Použití: Dle Tradiční Čínské medicíny může pomáhat k odstranění hypertenze a
jejích příznaků jako např. bolest hlavy a dále při průjmových onemocněních.
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
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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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