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

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

 

 

Karczoch sok EKO 200 ml
 

Cena: 32,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Soki

Producent SCHOENENBERGER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Sok z karczocha (Cynara scolymus) wyciśnięty ze świeżych roślin pochodzących z upraw ekologicznych

Wartość odżywcza w 100 ml:
Wartość energetyczna - 136 kJ/ 32 kcal
Tłuszcze - <0,5 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone - <0,1 g

Węglowodany - 7,00 g

w tym cukry - 3,00 g

Białko - 1 g
Sól - 0,03
Sok ze świeżych pąków kwiatowych karczocha - 100 ml*
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
200 ml

Charakterystyka

Karczoch Sok EKO to 100% wysokiej jakości świeży sok roślinny wytwarzany przez specjalną metodę wyciskania roślin, dzięki
której uzyskuje się najbardziej aktywną i dostępną ich formę biologiczną.
Pomaga utrzymać zdrową wątrobę oraz wspomaga prawidłowe trawienie.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Stosowanie

10 ml 2-3 razy dziennie
Najlepiej użyć dozownika i rozcieńczyć w niewielkiej ilości letniej wody lub soku owocowego.
Należy wstrząsnąć przed każdym zastosowaniem.
Nie pić bezpośrednio z butelki

Przechowywanie

Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 2 tygodni.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci

Producent
Producent:
Walther Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG
D - 71106 Magstadt
Niemcy
Dystrybutor:
Zioło-Piast Hurtownia Farmaceutyczna
Marian Zaremba
ul.Północna 8b
05-820 Piastów

Ważne informacje
Produkt naturalny bez dodatku cukru z upraw ekologicznych. Nie zawiera glutenu i laktozy, alkoholu oraz substancji konserwujących.
Jest odpowiedni dla wegetarian i wegan.

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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