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EkaMedica Acerola sok 500 ml
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Soki

Producent EKAMEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety EkaMedica Acerola sok 500 ml od Ekamedica jest produktem na bazie soku z owoców aceroli, który stanowi źródło
naturalnej witaminy C. Na co jest EkaMedica Acerola sok 500 ml? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie
codziennej podaży witaminy C. Skład suplementu diety bazuje na soku z owoców aceroli, czyli rośliny, której owoce znane są z wysokiej
zawartości witaminy C. Acerola jest też niekiedy nazywana wiśnią z Barbados bądź nadgwiazdką granatolistną. Jej owoce mają
czerwony kolor i słodko-kwaśny smak. Sok dostarcza do organizmu witaminę C naturalnego pochodzenia i jest szczególnie polecany
pacjentom o obniżonej odporności, w okresie większego ryzyka zachorowań, a także każdej osobie, która chce zadbać o swój organizm
na co dzień. Witamina C wspomaga produkcję kolagenu w organizmie, poza tym wspiera prawidłową kondycję i funkcjonowanie naczyń
krwionośnych i kości, a oprócz tego przyczynia się do poprawy elastyczności skóry. Wspomaga również funkcjonowanie układu
odpornościowego.

W opakowaniu znajduje się 500 ml soku EkaMedica Acerola. W skład 50 ml suplementu diety wchodzi 521,5 mg (651% RWS) witaminy
C pochodzącej z soku wyprodukowanego z puree z owoców aceroli (Malphigia emarginata). Suplement diety EkaMedica Acerola sok
500 ml należy stosować według zaleceń producenta i w określonych przez niego dawkach. Rekomendowane przez
producenta dawkowanie EkaMedica Acerola to 25 ml soku przyjmowane w częstotliwości 2 razy dziennie. Sok należy przyjmować na
około 1/2 godziny przed posiłkiem i nie należy przekraczać podanej przez producenta dawki. Jest to produkt pochodzenia naturalnego,
więc mogą wytrącać się w nim naturalne osady. Z tego powodu zaleca się, aby każdorazowo przed użyciem produktu wstrząsnąć nim.
W przypadku stosowania suplementu diety zgodnie z zaleceniami producenta jedno opakowanie powinno wystarczyć na 10 dni
suplementacji.

Nie każdy pacjent powinien stosować suplement diety EkaMedica Acerola sok 500 ml. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na
którykolwiek z jego składników. Jeśli natomiast kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem w kwestii
ewentualnego stosowania soku w swojej diecie.

Suplement diety EkaMedica Acerola sok 500 ml nie jest w stanie zastąpić zbilansowanych posiłków oraz zdrowego trybu życia, dlatego
nie należy traktować go jako ich zamiennika. Może jednak uzupełniać dietę, jeśli dopilnuje się, aby nie był przyjmowany w dawkach
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większych od wskazanych przez producenta. Istotny jest również bezpieczny sposób przechowywania suplementu. EkaMedica Acerola
sok 500 ml należy przechowywać w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla małych dzieci. Otwarty sok EkaMedica Acerola
500 ml powinien być przechowywany w lodówce i należy go spożyć w czasie nie dłuższym niż 21 dni od otwarcia. Podczas
przechowywania produktu należy dopilnować, aby nie był narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Składniki
Sok z owoców aceroli - wyprodukowano z puree z owoców aceroli (Malphigia emarginata)*, w tym naturalna witamina C pochodząca z
owoców aceroli.

Porcja dzienna 50 ml zawiera:

Witamina C (kwas L-askorbinowy): 521,5 mg (651% RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
500 ml

Charakterystyka

Witamina C przyczynia się do nawilżenia i poprawy elastyczności skóry.
Witamina C wspomaga proces kolagogenezy (powstawania kolagenu).
Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych i kości.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią powinny skonsultować się z
lekarzem.

Stosowanie
Dwa razy dziennie po 25 ml pół godziny przed posiłkiem. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Przed użyciem
każdorazowo wstrząsnąć. Osad pochodzenia naturalnego.

Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć do 21 dni od otwarcia. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Producent
EkaMedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Bielska 78 a
43-340 Kozy

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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