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MyVita Chlorofil 473 ml
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 473 ml

Postać Płyny doustne

Producent MYVITA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda oczyszczona, chlorofilinia sodowo-miedziowa, stabilizator: gliceryna rozpuszczalna, naturalny aromat: olejek miętowy.

1 łyżeczka (5ml) zawiera:

Chlorofil 33,3mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
473 ml

Charakterystyka

Chlorofil stymuluje produkcję witamin A, E i K, wspiera też nasz system odpornościowy chroniąc organizm przed atakiem
wirusów i bakterii.
Przyjmowanie opisywanego związku wspiera utrzymanie lepszej flory bakteryjnej jelit, a tym samym usprawnia procesy
trawienne.
Hamuje też proces rozwoju miażdżycy, jest pomocne w leczeniu anemii, wspiera działanie trzustki i tarczycy.
Ważne są również jego właściwości detoksykacyjne, dzięki którym oczyszcza krew i wątrobę. Co więcej, chlorofil zmniejsza
stopień zakwaszenia organizmu, reguluje ciśnienie tętnicze i dotlenia komórki.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Jedną porcję 5ml (1 łyżeczka) wymieszać z wodą lub z sokiem (250 ml). Spożywać 3 razy w ciągu dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu produkt należy przechowywać w
lodówce.

Producent
MyVita sp.j.
ul. Nowodworska 17
59-220 Legnica

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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