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EkaMedica Czarny Bez, płyn, 500 ml
 

Cena: 22,41 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać płyn

Producent EKAMEDICA SP. Z O.O. S.K.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Czarny bez, suplement diety w formie płynnej, wyprodukowany z soku 100% z owoców czarnego bzu z dodatkiem naturalnej witaminy C
pochodzącej z ekstraktu z owoców camu camu. Czarny bez pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi, wpływa na utrzymanie
prawidłowego stężenia glukozy we krwi, wspiera odporność organizmu, źródło dobroczynnych polifenoli i antocyjanidyn o
właściwościach antyoksydacyjnych. Czarny bez polecany jest w okresach wymagających wsparcia układu odpornościowego,
pozytywnie wpływa na zdrowie naczyń krwionośnych, pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina C zwiększa
przyswajanie żelaza, wpływa na dobrostan naczyń krwionośnych. Produkt pasteryzowany.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki zawarte w suplemencie diety.

Zalecane spożycie

Dwa razy dziennie po 25 ml pół godziny przed posiłkiem.
Przed użyciem każdorazowo wstrząsnąć.

Skład
Sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra) 99,7% - wyprodukowano z zagęszczonego soku z owoców czarnego bzu,
standaryzowany ekstrakt z owoców camu camu (Myrciaria dubia) 0,3%, w tym naturalna witamina C.

Porcja dzienna 50 ml zawiera 150 mg standaryzowanego ekstraktu z owoców camu camu, w tym 15 mg witaminy C, co stanowi 18%
RWS*.
*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)

Przechowywanie

Po otwarciu przechowywać w lodówce.
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Spożyć do 21 dni od otwarcia.
W sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Dodatkowe informacje

Osad pochodzenia naturalnego.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią - po konsultacji z lekarzem.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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