Tisztelt Vásárló!

Fogyasztói tájékoztató

Hivatalos viszonteladóként – Németné Vér Anna, tel: +36 20 311 3711,
egeszsegterkep11@gmail.com - az alábbi tájékoztatást szeretném adni Önnek a
gyártóról és a forgalmazott termékekr l:
A HerbaPharm Europe Kft. egy battonyai székhely vállalkozás, mely f leg
hazai, Dél-Békésben megtermelt gyógynövényekb l készít étrend-kiegészít ket,
krémeket. Termékeik egy részét olyan természetes növényi kivonatok teszik ki,
amelyek gyártási technológiáját a HerbaPharm Europe Kft. saját szabadalmi
beadványa védi. Krémjeik alapját is ezek a kivonatok adják. Hivatalos vizsgálatok
bizonyítják, hogy speciális kivonási eljárásuknak köszönhet en, az alapanyagként felhasznált
kendermagból, máriatövis magból, barna lenmagból, f szerkömény magból és citromból egyes
hagyományos eljárásokhoz képest sokkal nagyobb mértékben tudnak hatóanyagokat kivonni.
A feldolgozott növényeket óvják minden olyan hatástól (fény, h , oxidáció), amely
jelent s hatóanyagvesztéssel járna. Az alapanyagokat manufakturálisan, kíméletesen, gondosan odafigyelve dolgozzák fel. Térségük egyedülállóan jó természeti
adottságokkal rendelkezik. Magyarországon ott a legmagasabb a napsütéses órák
száma, és a növények gyakorlatilag ivóvíz tisztaságú vízzel tápláltak, köszönhet en a
felszín alatti víz tisztaságának.

HerbaPharm Természetes Növényi Kivonat „30” és „40”
étrend-kiegészít
Összetev k: kendermag, máriatövis mag, lenmag, f szerkömény mag és citrom
alkoholos kivonata, tisztított lúgos víz, természetes narancs aroma.
Adagolás: javasolt napi mennyiség 10-30 ml kivonat 1 dl szobah mérséklet ,
szénsavmentes italban elkeverve. Ha a vásárolt mennyiséget több, mint 6 hét alatt
fogyasztja el, úgy az 500 ml-es kiszerelést érdemes 100 ml-es üvegekbe adagolni és
lezárva tartani, mert így a keletkez alkohol párna további védelmet nyújt az
oxidációval szemben.
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
A készítmény fogyasztás el tt jól felrázandó! Az összetev k megóvása érdekében
vös, száraz és fényt l védett helyen tartandó, gondosan lezárva.
A termék fogyasztása tilos kisgyermekeknek, nem javasolt várandósság és szoptatás
idején, valamint az összetev k iránti túlérzékenység esetén. Termékünk alkoholt
tartalmaz, így a tinktúrát mindennapos gépjárm használat esetén csak akkor
fogyassza, ha már nem vezet.
Nettó mennyiség: 500 ml. Min ségét meg rzi: felbontás után hat hónapig,
maximum a gyártástól számított egy évig.
Alkohol tartalom: 30-35% (V/V), illetve 40-45% (V/V).
Az étrend-kiegészít
nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes
étrendet és az egészséges életmódot!

Bruttó vételár: "30" 500 ml: 6.990 ft, "40" 500 ml: 8.990 ft

HerbaPharm Természetes Növényi

rlemény étrend-kiegészít

Összetev k: kendermag rlemény, máriatövis mag rlemény, étkezési zselatin.
(A termék összetev je a kollagén is, amely magas fehérjetartalmánál fogva a csontok
és porcok kálcium tartalmának pótlására kiválóan alkalmas. Rendszeres fogyasztása
nagy mértékben csökkentheti, meg is szüntetheti az izületi fájdalmakat.
Haj- és körömer sít , b rregeneráló hatású, javítja a b r struktúráját.)
Adagolás: kúraszer en (2-3 hónapig szedve) napi 1 ev kanálnyi rlemény rostos
italban, joghurtban elkeverve.
A készítmény összetev i hozzájárulnak az ízületek, porcok karbantartásához.
Az rlemény fogyasztása különösen ajánlott sportolók, fizikai munkát végz k, és az
id sebb korosztály számára.
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Az összetev k megóvása érdekében h vös, száraz és fényt l védett helyen tárolandó.
Minden használatot követ en gondosan zárja vissza a tasakot! Fogyasztása nem
javasolt az összetev k iránti túlérzékenység esetén.
Nettó mennyiség: 500 g. Min ségét meg rzi: felbontás után hat hónapig,
maximum a gyártástól számított egy évig.
Az étrend-kiegészít
nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes
étrendet és az egészséges életmódot!

Bruttó vételár: 500 g: 5.990 ft

HerbaPharm Természetes Növényi Krém „30” és „40”
Összetev k: Herbapharm Természetes Növényi Kivonat "30" vagy „40”
(Silybum Marianum Seed Extract, Linum Usitatissimum Seed Extract, Carum Carvi
Seed Extract, Cannabis Sativa Seed Extract, Citrus Limon FruitExtract), Unguentum
Hydrophylicum Nonionicum 2/2013-MAG (Aqua, Petrolatum, Cetearyl Alcohol,
Polysorbate 60, Paraffinum Liquidum, Alcohol, Methylparaben), Eucalyptus
Globulus Leaf Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Citronellol.
Alkalmazása: Küls leg a fájdalmas részekre kenve (zúzódás, sportsérülések, ízületi
fájdalmak), naponta többször masszírozza a b rbe, vagy használja dunsztolásra.
A kendermag hatóanyagai b rnyugtató, gyulladáscsökkent és regeneráló hatásúak,
természetes rugalmasságot biztosítanak a b rnek.
Figyelmeztetés: Tárolása h vös, fényt l védett helyen. Alkalmazza tiszta,
sérülésmentes b rfelületen. A termék használata nem javasolt az összetev k iránti
túlérzékenység esetén.
Nettó mennyiség: 250 g. Min ségét meg rzi: felbontás után hat hónapig, de
maximum a gyártástól számított nyolc hónapig.

Bruttó vételár: "30" 250 g: 6.990 ft, "40" 250 g: 8.990 ft

A termékek megvásárolhatóak:
Németné Vér Anna, Tel: +36 20 311 3711
egeszsegterkep11@gmail.com WEB: www.egeszsegterkep11.hu

