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Acai Berry Oryginal x 60 kaps (Medfuture)
 

Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z owoców jagód Acai (Euerpe Oleracea Mart 4:1 500 mg =200 mg w kapsułce, mikrokrystaliczna celuloza 112 mg.

1 kapsułka zawiera:
ekstrakt z owoców Acai 2000 mg*
czysta żelatynowa kapsułka miękka 112 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
37 g +-4% w g dyrektywy unijnej

Charakterystyka

Acai Berry Oryginal zawiera w jednej kapsułce 500 mg ekstraktu z owoców Acai w proporcji 4:1, co odpowiada 2000 mg owoców
Acai potrzebnych do prawidłowego metabolizmu mikroskładników.
Jagody acai to skarbnica witamin, składników mineralnych i przeciwutleniaczy opóźniających oznaki starzenia. Te pochodzące z
lasów tropikalnych Ameryki Południowej owoce wspomagają pracę serca. Są bogate w kwasy tłuszczowe i pomagają utrzymać
właściwe proporcje ,,dobrego” i ,, złego” cholesterolu, dzięki czemu są pomocne przy profilaktyce miażdżycy i chorób układu
krwionośnego.
 Dzięki dużej zawartości błonnika używane są podczas diet odchudzających – przyspieszają przemianę materii i sprawiają, że
znacznie mamy poczucie sytości. Same owoce są dosyć kaloryczne, dlatego nie można przesadzać ze spożywaną ilością.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1 kapsułkę raz dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem.

Producent
Wyprodukowano w UK dla:
Dystrybutor:
MedFuture Sp. z o.o.
pl. Powstańców Śl. 16-18
53-314 Wrocław

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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