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Acai Berry Premium sok BIO 500 ml (Medfuture)
 

Cena: 51,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Soki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
sok z jagód acai.

100 ml zawiera:
Wartość energetyczna 197 kcal / 47,5 kJ:

Tłuszcze 4,7g
w tym nasycone kwasy tłuszczowe 1,2 g

Węglowodany 0,2g
w tym cukry 0,1 g

Białko 1,1 g
Sól 0,0 g

Masa netto
500 ml

Charakterystyka

Acai Berry Premium sok zawiera 100% wyciąg z jagód acai i nie zawiera żadnych dodanych cukrów, sztucznych barwników ani
konserwantów.
Sok ma pyszny smak, który przypomina mieszany sok z czerwonych buraków i marchew, z nutą orzechów laskowych.
Acai Berry Premium sok można pić bezpośrednio, mieszać z wodą lub sokiem, jest również wykorzystać do zrobienia domowych
lodów.
Acai Berry Premium sok powinien unikać wysokich temperatur, ponieważ traci swoje unikalne właściwości.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Sok Acai Berry z wysoką zawartością miąższu powinien być stosowany regularnie, 2-3 razy dziennie w ilości 30 ml zawsze pół godziny
przed posiłkiem, dzieci 15-20 ml dziennie. Sok przechowywać należy w ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej, po otwarciu butelki
sok należy przechowywać w lodówce.

Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Producent
SUPLEMENT DIETY WYPRODUKOWANO W UNII EUROPEJSKIEJ DLA:
Medfuture sp. z o. o.
Plac Powstańców Śląskich 16-18,
53-314 Wrocław (dystrybutor)

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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