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Ingen forbindelse
Vegetabilske kapsler med en økologisk urteblanding som støtter tarmsystemets normale funksjoner.

De ayurvediske kosttilskuddene fra Organic India er komponert i henhold til både empirisk og
vitenskapelig forsking. Kun rene, sertifiserte økologiske råvarer blir brukt. Det legges vekt på
kvalitet i all ledd av produksjonen.&nbsp;Ifølge ayurvedisk empirisk viten støtter urteblandingen i
Organic India Bowelcare tarmsystemet ved å rense tarmveggen og fjerne toksiner og
avfallsstoffer, som derved forbedrer peristaltikken.
Organic India Bowelcare fornyer, renser og mykner tarmtottene. Den er ikke
vanedannende og er trygg å bruke over lengre tid. Den skaper ikke kramper eller smerter.
Kan brukes både ved hard og løs avføring.
&nbsp;
&nbsp;

Innhold:
Bel (
Aegle marmelos), chandrashoor (
Lepidum sativum), psyllium husk (
Plantago ovata), vegetabilsk kapsel HPMC (hydroksypropylmetylcellulose).
&nbsp;

Innhold per kapsel:
Økologiske bel blad 600 mg
Økologiske chandrashoor frø 100 mg
Økologiske psyllium husk 50 mg
&nbsp;
&nbsp;

Bruksveiledning:
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Normal dosering (forebyggende):
2 kapsler 2 ganger om dagen sammen med mat og vann, eller etter anbefaling av terapeut eller
helsepersonell. Kan tas opptil 3 ganger daglig. Kapslene kan eventuelt åpnes,&nbsp;og innholdet
kan strøs på maten, eller blandes i smoothie, juice eller vann.

Terapeutisk dosering:&nbsp;
1) 3 kapsler på tom mage om morgenen, og 3 kapsler om kvelden, gjerne sammen med varmt
vann eller økologisk te.
2) Ved treg mage: 2 kapsler Organic India Triphala i kombinasjon med punkt 1.
3) Ved oppblåst mage og mye luft i magen: 3 kapsler 3 ganger daglig etter måltid, sammen med
varmt vann eller økologisk te
(etter anbefaling av B Sc Ayurveda Branco Markovic).

Litt om Organic India
Organic India hjelper bøndene og deres familier på den indiske landsbygda til å få et verdig liv
etter flere tiår med såkalt moderne landbruk. Jorda de eier ble utsatt for utnyttelse og ødeleggelse
ved at kunstige gjødslingsmetoder resulterte i utmagret, "død" jord og fortvilte,
desperate og ekstremt fattige bønder da Organic India startet med tilbakeføringen til økologisk
jordbruk. Titusener av åkre har gjenvunnet sin økologiske jordbruksstandard. På denne jorda
dyrker de indiske bøndene nå Tulsi og mange flere økologiske urter, planter og matvarer. Bøndene
får høyeste markedspris for de økologiske produktene sine.
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Pris kr 245,00
90 kapsler
Nei
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