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Ziołowy Fenomen Odnowy
Organizmu 200ml - oryginalne
zioła szwedzkie Marii Treben nalewka alkoholowa
Cena

55,75 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Maria Treben Naturprodukte GmbH-

Opis produktu
ODNOWA ORGANIZMU
Oryginalne zioła szwedzkie wg Marii Treben
Ekstrakt Wyciąg (Nalewka) Bez Alkoholu) 200ml - uszlachetniony strukturalnie w polu Genuine Water,
charakteryzuje się zwiększoną efektywnością dla organizmu!

Oryginalny przepis według Marii Treben (1907-1991)"
Jest starożytną , tradycyjną i bardzo uniwersalną mieszanką ziołową z szafranem.
Oryginalna receptura Marii Treben (1907-1991) - Nalewka szwedzkie zioła jest produkowana w Austrii od ponad 30 lat
konsekwentnie w wysokiej jakości. Butelkowane w ochronnych brązowych butelkach szklanych zgodnie z austriackimi
przepisami dotyczącymi przechowywania.
Ten szwedzki słodko-gorzki smak jest odpowiedni dla wszystkich osób, które nie lubią lub nie mogą pić alkoholu. Oparty jest
na przepisie autorstwa Marii Treben (1907-1991) i nie zawiera kamfory.
Nawet dla dzieci, bezalkoholowe szwedzkie gorzkie zioła mogą być bezpieczniej podawane niż alkoholowe .
Dorośli przyjmują rano i wieczorem 1 łyżkę czystego lub (nawet lepiej) w około 100 ml płynu.
Dzieci ½ do 1 łyżeczki dwa razy dziennie, w zależności od wieku - najlepiej przyjmować w soku bez cukru.
Zalecane dawkowanie: dorośli biorą 1 łyżkę każdego ranka i wieczorem.

Kto zażywa krople codziennie rano i wieczorem nie potrzebuje żadnych innych lekarstw, ponieważ zioła
szwedzkie wzmacniają cały organizm, „odświeżają nerwy i krew”, usuwają drżenie rąk i nóg. Mówiąc krótko,
zapobiegają wszystkim chorobom. Ciało jest prężne, a twarz młodzieńcza i piękna

Skład 200ml: piołun, arcydzięgiel, prawoślaz lekarski, anyż gwiazdkowaty, bylica pospolita ,skórka pomarańczy, zielona
herbata, kardamon, goździk, rumianek. krokosz barwierski, tysięcznik pospolity, laska cynamonu, Kolendra siewna, pieprz
kubeba, korzeń bzu czarnego, Karczoch zwyczajny, świeży pieprz czarny, korzeń kosaćcowy ,liście orzecha włoskiego , korzeń
lukrecji, (korzeń lukrecji, sok ), melisa, Bobrek trójlistkowy, gałka muszkatołowa, mirra , szałwia, Cząber ogrodowy,
Macierzanka piaskowa, tymianek, Pięciornik - kurze ziele, Szałwia czerwona, Ostryż cytwarowy, imbir lekarski . Wegańskie nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego.
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