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Burak sok 1000 ml (Alter Medica)
 

Cena: 29,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Soki

Producent ALTER MEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sok z buraków odtworzony z zagęszczonego soku, kwas L-askorbinowy - źródło witaminy C.

Zawartość w 50 ml:
50 ml soku z buraków odtworzony z zagęszczonego soku
120 mg witaminy C (150 % RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość netto: 1000 ml

Charakterystyka
Sok z buraków z dodatkiem witaminy C.

Witamina C przyczynia się do prawidłowego działania układu odpornościowego oraz układu nerwowego, pomaga chronić tkanki
przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się spożywania produktu przez dzieci, kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Stosowanie
25 ml dwa razy dziennie, pół godziny przed posiłkiem.

Przechowywanie
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, nie przekraczającej 25ºC, w suchym miejscu, w sposób
niedostępny dla małych dzieci
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Producent
Alter Medica Jan Szupina
ul.Spokojna 11, 34-300 Żywiec

Ważne informacje
Ze względu na zawartość naturalnych składników – kolor, zapach i smak poszczególnych partii mogą się różnić. Nie ma to żadnego
wpływu na jakość i działanie produktu. Produkt pasteryzowany. Bez konserwantów. Osad pochodzenia naturalnego. Przed użyciem
wstrząsnąć.

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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