
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

EkaMedica miód wielokwiatowy z Naturalną Witaminą C 250
g
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 g

Postać Miody

Producent EKAMEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Miód wielokwiatowy pszczeli nektarowy 99,9%, ekstrakt z dzikiej róży standaryzowany na witaminę C.

Zalecana porcja dzienna 21 g (1 łyżka) zawiera:
Ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.): 26 mg*

w tym naturalna witamina C: 12 mg (15% RWS)

RWS: % Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS

Masa netto
250 g

Charakterystyka

Kremowany miód wielokwiatowy nektarowy z naturalną witaminą C.
Zawarta w nim Witamina C: pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i wspiera pracę układu
nerwowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia przed zastosowaniem powinny
skonsultować się z lekarzem.
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Stosowanie
21 g (1 łyżka) produktu dziennie bezpośrednio lub jako dodatek do napojów, smoothie lub owsianek.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
bezpośrednim bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Rozwarstwienie i zmiana barwy jest naturalnym procesem i nie ma
wpływu na właściwości produktu.

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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