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Sangju Ganmao Pian doplněk stravy 桑菊感冒片

Price: 299.00K
Product Categories: Produkty TČM
Product Tags: dětské virózy, dýchací ústrojí, kašel, zánět spojivek
Product Page:
https://trtprague.cz/produkt/sangju-ganmao-pian-doplnek-stravy-%e6%a1%91%e8
%8f%8a%e6%84%9f%e5%86%92%e7%89%87/

Product Summary
V Tradiční Čínské Medicíně je používán při nachlazení a při prvních příznacích
chřipky. Přípravek může pomáhat při, kašli a pocitu sucha v ústech.

Product Description

V TČM se produkt používá při nachlazení a při prvních příznacích chřipky

Název: Sangju Ganmao Pian doplněk stravy 桑菊感冒片
Interní skupina: energie a imunita
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Složení a vztah ke zdraví dle EFSA platykodon velkokvětý - kořen: osvěžení těla
- odolnost;
lékořice uralská – kořen a oddenek: normální funkce dýchacího
systému; normální trávení; energie; imunitní systém – antioxidant; normální stav
kloubů; duševní zdraví - nervový systém – klid; normální funkce dýchacího systému;
normální stav pokožky; močový a reprodukční systém – prostata;
morušovník bílý – list; zlateň morušolistá – květ; zlatice převislá – plod;
máta – nať; meruňka obecná - semeno; rákos - oddenek; Přídatné látky:
stearan horečnatý (protispékavá látka)
Čisté množství potraviny: 24 g
Dávkování: doporučená denní dávka je 4-8 tablet 2x-3x denně
Balení: 40 tablet/balení
Zajímavost o produktu (níže uvedený text není zdravotní tvrzení, pouze
poukázání na postavení produktu v historii a ve východní medicíně)
Rodové jméno "Mentha" je pravděpodobně odvozeno z latinského "mente",
myšlení, protože se věřilo, že máta stimuluje činnost mozku. Podle Plinia pomáhal
věnec z mátových listů učencům při soustředění, ale prý tlumila vášeň nebo
dokonce mohla zabránit menstruaci.
Řekové rozhazovali mátu na podlahách chrámů, čistili jí jídelní stoly, před
podáváním pokrmů, přidávali lístky do osvěžujících lázní. Vojáci měli vždy u sebe
nosit mátu, aby jim dodala ztracenou odvahy.
Římané přidávali mátu do vín a omáček.
Arabové u sebe nosili snítku máty, protože věřili, že je chrání před hmyzem a
posiluje jejich mužnost. Proto také pili mátový čaj.
Japonci nosili kuličky máty kvůli jejich příjemné vůni.
Ve Francii byla ve 14. století součástí nápojů lásky a používala se k bělení zubů.
Máta měla již v 9. století velké množství odrůd a často se dávala k sýrům a do pytlů
s obilím, aby odháněla hlodavce.
Kdysi se také věřilo, že nošení máty zvýší úspěch a zajistí blahobyt, proto lidé
vkládali mátu do váčků s penězi, podle jiné pověry máta pověšená v domě zajistí
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bezpečí jeho obyvatel.
Zdroj: Hidden Wood Mysteris: Máta Peprná (Mentha Piperita)
Popis: v TČM používán při nachlazení a při prvních příznacích chřipky
Použití: Přípravek může pomáhat při, kašli a pocitu sucha v ústech.
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

Product Gallery
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