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Oleofarm Aronia 100% sok z owoców, 490 ml
 

Cena: 13,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 490 ml

Postać płyn

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Opis produktu
 

Opis
Sok z aronii polecany dla osób w każdym wieku. Wyciskany jest bezpośrednio z owoców aronii i charakteryzuje się kwaśnym, lekko
cierpkim smakiem. Sok nie jest dodatkowo słodzony.
Sok z aronii dostarcza wielu cennych składników odżywczych:

Polifenole (procyjanidyny, antocyjany, fenolokwasy) – zwalczają wolne rodniki i chronią narządy przed negatywnymi skutkami
stresu oksydacyjnego. Spowalniają procesy starzenia komórek. Obniżają ciśnienie tętnicze krwi. Wspomagają układ
immunologiczny. Wykazują silne właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze. Działają moczopędnie
i indukują enzymy wątrobowe, dzięki czemu wspomagają usuwanie toksyn z organizmu.
Witamina C – bierze udział w wielu procesach fizjologicznych, a tym samym wspomaga prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Uczestniczy między innymi w produkcji kolagenu czy wytwarzaniu niektórych hormonów. Neutralizuje szkodliwe działanie
wolnych rodników i wspomaga lepsze przyswajanie żelaza. Wzmacnia układ nerwowy oraz immunologiczny.
Witamina K – odpowiada za prawidłowy proces krzepnięcia krwi. Wzmacnia i uelastycznia ściany naczyń krwionośnych.
Reguluje gospodarkę wapniową organizmu i wspomaga kształtowanie układu kostnego.
Błonnik pokarmowy – ułatwia wypróżnianie i zapobiega zaparciom. Zapewnia prawidłową perystaltykę jelit i reguluje poziom
cholesterolu w organizmie. Wspiera procesy trawienne i pomaga w zachowaniu prawidłowej masy ciała.
Witaminy z grupy B – uczestniczą w wytwarzaniu energii oraz powstawaniu czerwonych krwinek. Korzystnie oddziałują na układ
nerwowy i naczyniowo-sercowy. Wzmacniają włosy, skórę i paznokcie.

Zastosowanie

Okres jesienno-zimowym i okres przesilenia wiosennego, wspomagająco układ odpornościowy,
Pomaga chronić organizm przed chorobami nowotworowymi, udarem mózgu, nadciśnieniem, miażdżycą,
Wspomaga walkę z cukrzycą
Poprawiają wygląd skóry, włosów i paznokci.

Zalecane spożycie
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Nie ma wyraźnych wytycznych określających, ile porcji soku z aronii należy spożywać.
Stosujemy według własnego uznania.

Skład Wartość odżywcza W 100 ml

Warto?? energetyczna (energia) 253 kJ/60 kcal
Tłuszcz, w tym:

- kwasy tłuszczowe nasycone

0 g

0 g
Węglowodany, w tym

- cukry

14 g

13 g
Błonnik 1,3 g
Białko 0 g
Sól 0 g

100% sok z owoców aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa).

Przechowywanie

W temperaturze pokojowej.
Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 10 dni.

Dodatkowe informacje
Wstrząsnąć przed użyciem.
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