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A-z Granat sok skoncentrowany 495 ml
 

Cena: 51,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 495 ml

Postać Soki

Producent A-Z MEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
pięciokrotnie skoncentrowany sok z granatu (Punica granatum), substancja konserwująca: sorbinian potasu, kwas L-askorbinowy, amid
kwasu nikotynowego, chlorowodorek pirydoksyny.
Substancje o działaniu odżywczym i/lub
fizjologicznym:

Zalecana porcja dzienna (40 ml) zawiera: % referencyjnej wartości spożycia:

Koncentrat soku z granatu
(Punica granatum)

39,9 ml -

Witamina C 20 mg 25
Niacyna 4 mg 25
Witamina B6 0,35 mg 25

Masa netto
Objętość netto: 495 ml

Charakterystyka

Suplement diety stanowi źródło witaminy C, B6 i niacyny.
Suplement diety A-Z Granat sok skoncentrowany stanowi źródło witaminy C, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego, niacyny, która przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz witaminy B6,
która pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Rozcieńczyć w stosunku 1:5. Dzienną porcję soku, czyli 8 łyżeczek (40 ml) wymieszać z 200 ml wody, wypić przed posiłkiem, najlepiej
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rano.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
A-Z Medica Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 13C
80-547 Gdańsk

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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