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La dent de lleó de Naturlider, s'utilitza en el cas de fetge mandrós, restrenyiment. S'ha demostrat
científicament que augmenta la secreció de la bilis. També té acció sobre els càlculs renals per la seva
acció laxant i diürètica.

DESCRIPCIÓ

Què és Dent de lleó Naturlider i per a què serveix?

La dent de lleó de Naturlider és un complement alimentari, que estimula la secreció dels òrgans de la
digestió,  per  la  qual  cosa  s'utilitza  en  cas  d'hipoacidesa  gàstrica  i  en  el  cas  de  fetge  mandrós,
restrenyiment.

També destaca la seva acció beneficiosa sobre els càlculs renals per la seva acció laxant i diürètica.

Gràcies a aquesta acció diürètica, segura i sense efectes no desitjats, permet netejar i eliminar toxines
acumulades a l'organisme.

Quines són les propietats de la dent de León Naturlider?

La dent de lleó és una planta perenne, amb arrel primària llarga i carnosa. Té fulles alternes lanceolades i
dentades, amb una nervadura central, disposades en roseta a nivell del terra. Floreix a l'estiu. És una
herba comuna i corrent que creix al costat dels camins i entre la pastura. Té una flor groga que després es
converteix en una bola amb borrissol blanc, és un joc popular bufar aquesta bola perquè volin les llavors i
demanar un desig.
El nom científic prové dels vocables grecs “taraxos” que significa malaltia i “akos” que significa remei.
Tot i que les fulles i les flors són nutritives i s'han aprofitat comunament com a aliment, l'arrel és la part
de la planta que més s'utilitza des de l'antiguitat per a diüresi i com a laxant.

Quina és la composició de la Dent de Lleó naturlider?

La composició per càpsula de la Dent de Lleó Naturlider és:

Extracte sec de dent de lleó (Taraxacum officinale Weber, arrel) estandarditzat al 2% d'inulina 400
mg,
Dent de lleó (Taraxacum officinale, parts aèries) 65 mg,
Gelatina vegetal (hidroxipropilmetilcel·lulosa),
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Antiaglomerant (estearat de magnesi i diòxid de silici).

Quina és la posologia de la Dent de Lleó Naturlider?
El consum diari recomanat de Dent de Lleó Naturlider és de dues càpsules diàries abans d'un dels àpats
principals i amb un got d'aigua.
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