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Graviola Premium 100% sok 500 ml (Medfuture)
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Soki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, ekstrakt z owoców gravioli (Annona muricata L.), witamina C - kwas L-askorbinowy. Pasteryzowany. Bez dodatku cukrów, zawiera
naturalnie występujące cukry.

 

Składniki                         Ilość         * %RWS

Sok z gravioli                   50 ml             -

Witamina C                     120 mg         150%

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
500 ml

Charakterystyka

Graviola wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego i nerwowego.
Pomaga zmniejszyć zmęczenie i wyczerpanie.
Przyczynia się do powstawania kolagenu w organizmie.
Wspiera funkcjonowanie naczyń krwionośnych, kości, chrząstki i zębów i skóry.
Pomaga w utrzymaniu dobrego samopoczucia.
Przyczynia się do zwiększonego wchłaniania żelaza.
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować dla dzieci poniżej 3 lat, kobiet w ciąży i karmiących.

Stosowanie
Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: dorośli i dzieci powyżej 3 roku życia dwa razy dziennie po 25 ml pół godzinny przed
posiłkiem.

Przechowywanie
Suplement diety po otwarciu należy przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 21 dni od otwarcia. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent
Wyprodukowano w UE 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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