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Beetroot - ekstrakt z buraka czerwonego x 120 tabl
(Medfuture)
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 tabl

Postać Tabletki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z burka 20:1 (betanin), substancja wiążąca – fosforan diwapnia, emulgator – celuloza mikrokrystaliczna, stabilizator – sole
magnezowe kwasów tłuszczowych.

1 tabletka zawiera:

Ekstrakt z buraka 20:1 (Betanin )- 80 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
42 g

Charakterystyka
Burak czerwony od dawna stosowany jest jako roślina ogólnie wzmacniająca oraz wspomagająca trawienie.

Beetroot wpływa odkwaszająco na przewód pokarmowy. Dodatkowo wspomaga przemianę materii oraz pracę układu
pokarmowego.
Witaminy B6 i B12 przyczyniają się do prawidłowego erytrocytów, zmniejszenia zmęczenia i znużenia oraz wspomagają układ
odpornościowy. Pomagają w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek
Preparat polecany jest osobom które spożywają duże ilości potraw mięsnych oraz słodkich jak również piją kawę i mocną
herbatę.
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Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu diety. Suplement diety
przeznaczony jest dla osób dorosłych. Produkt nie powinien być spożywany przez dzieci. Przed spożyciem preparatu przez kobiety w
ciąży i matki karmiące, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Należy spożywać 1 -2 tabletki dziennie w czasie posiłku.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu i suchym
miejscu. Chronić przed dostępem światła i wilgoci.

Producent
Wyprodukowano w Unii Europejskiej dla:
MedFuture sp. z o. o., Pl. Powstańców Śląskich 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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