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EkaMedica Karczoch sok 1000 ml
 

Cena: 28,99 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 Karczoch w postaci soku to pasteryzowany produkt bez dodatku cukru, który zawiera pochodzącą z
karczocha cynarynę. Na co jest EkaMedica Karczoch? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie zdrowej diety w
substancje aktywne wchodzące w skład świeżych liści karczocha, co może być pomocne zwłaszcza u osób z problemami z
metabolizmem. Roślina ta wspiera pracę wątroby i utrzymanie odpowiedniego poziomu lipidów we krwi, a oprócz tego wspomaga
metabolizm, pracę układu pokarmowego i utrzymanie odpowiedniej masy ciała.

W opakowaniu znajduje się 1000 ml soku EkaMedica Karczoch. W skład produktu wchodzi ekstrakt z liści karczocha (w tym cynaryna)
oraz kwas cytrynowy. Zaleca się stosowanie 25 ml soku EkaMedica Karczoch w częstotliwości 2 razy dziennie. Porcja dzienna soku 
EkaMedica Karczoch (50 ml) odpowiada 49,9 ml soku z liści karczocha, w którym znajduje się 46,20 mg cynaryny. Sok najlepiej
przyjmować po posiłku. Ze względu na naturalny skład w butelce może tworzyć się osad, dlatego każdorazowo przed odmierzeniem
dawki suplementu diety należy wstrząsnąć jego opakowaniem. Nie powinno się przekraczać wskazanej dawki jednorazowej i dziennej
produktu.

Suplement diety EkaMedica Karczoch ma przeciwwskazania do stosowania. Nie powinni przyjmować go pacjenci z nadwrażliwością
na jakikolwiek z jego składników. Jeśli natomiast chodzi o pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią, powinny one
skonsultować się z lekarzem indywidualnie w kwestii możliwości stosowania soku EkaMedica Karczoch.

Produkt EkaMedica Karczoch to suplement diety – nie można zatem traktować go jako zamiennika zdrowego trybu życia i
zbilansowanych posiłków, gdyż nie jest w stanie ich zastąpić. Wszystkie suplementy diety, w tym EkaMedica Karczoch, wymagają
zabezpieczenia przy przechowywaniu, aby nie były widoczne i dostępne dla dzieci. Po otwarciu produkt powinien być przechowywany w
lodówce i zużyty maksymalnie w 3 tygodnie. Należy również chronić go przed działaniem promieni słonecznych.

Masa netto
1000 ml
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Charakterystyka

Karczoch to warzywo idealne dla osób mających problemy z metabolizmem.
Zawiera cynarynę, inulinę oraz kwas chlorogenowy i niacynę, jak również witaminy z grupy B.
Karczoch może przyczynić się do obniżenia i utrzymania na prawidłowym poziomie lipidów we krwi.
Warzywo to wspomaga utratę wagi.
Karczoch pomaga w detoksykacji organizmu.
Wspomaga metabolizm i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego.

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 20 ml po posiłku. 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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