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Laptele matern oferă o mulțime de avantaje. Pe lângă alimentația bebelușului într-un mod cât mai natural,
acesta are o structură perfect echilibrată, iar compoziția sa se adaptează creșterii și nevoilor bebelușului
în fiecare zi. De asemenea, ajută sugarul să își dezvolte bariera de protecție naturală, ceea ce îi fortifică
sistemul imunitar în orice anotimp.
Tot mai multe griji apărute în timpul alăptării le pot descuraja pe tinerele mame să mai continue alăptarea:
stresul, lipsa unui mediu liniștit, teama de a nu ajunge la timp. Se întâmplă tot mai des ca mamele să nu
mai producă suficient lapte, ca bebelușul să nu digere sau să nu sugă bine. Uneori, natura are nevoie de
un mic impuls.

COMPOZIȚIE

Fenicul
& Anason

Semințe de anason verde*
36%
Fructe de fenicul dulce*
35%
Semințe de schinduf*
10%
Rădăcină de lemn dulce* 15%, aromă naturală de lămâie* 3%,
agent acidifiant: acid citric 1%.
* Produs obținut din agricultura ecologică.
Feniculul, anasonul, schinduful ajută la producția de lapte
matern. Feniculul și anasonul favorizează, de asemenea,
digestia și conferă un gust plăcut laptelui matern. Bebelușilor
le place mirosul ușor de anason al laptelui matern, iar acest
lucru îi încurajează să sugă.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Infuzați 5-10 minute și
consumați 1-2 infuzii pe zi.
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A nu se utiliza în timpul sarcinii.

BIO

Plantele din compoziția ceaiului Biolys® fenicul și anason sunt
obținute din agricultura ecologică și sunt cultivate conform
unei modalități de producție care utilizează energie și resurse
naturale într-un mod responsabil. Calitatea BIO este certificată
de Certisys BE-BIO-01.

RECOMANDARE:
Capsule Lactil ®

Ceaiul Biolys® fenicul și anason poate fi
consumat împreună cu capsulele bio Lactil®: 1-2
capsule pe zi.
De asemenea, pe baza feniculului și anasonului,
Lactil® îmbunătățește efectul ceaiului Biolys®.
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PRODUCĂTOR
Tilman s.a. Belgia
Z.I.Sud 15 – B – 5377 Baillonville
www.tilman.be
Fabricat în Belgia
Notificat la Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, Aromatice și Produse ale Stupului
Aviz de notificare Nr. 9834/25.11.2015

REPREZENTANT AUTORIZAT PENTRU ROMÂNIA:
EWOPHARMA AG Romania
Bdul Primăverii Nr.19-21, etaj 1, sector 1, 011972 Bucureşti
Tel. +4021/260 14 07, Fax. +4021/202 93 27
info@ewopharma.ro
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