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Natura Mix Advanced Wsparcie x 20 sasz
 

Cena: 43,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Proszki

Producent ABOCA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Cukier trzcinowy, liofilizowane mleczko pszczele, liofilizowany sok z owoców aceroli (Malpighiapunicifolia), inulina z korzenia cykorii
podróżnika (Cichoriumintybus), naturalny aromat, liofilizowany sok z czarnej borówki (Vacciniummyrtillus), liofilizowany sok z owoców
bzu czarnego(Sambucus nigra), guma z akacji senegalskiej(Acacia senegal), liofilizowany sok z jeżyny (Rubusfruticosus), suchy ekstrakt
z czarnej borówki (Vacciniummyrtillus).

2 saszetki (5g) zawierają:

Mleczko pszczele liofilizowane - 200 mg* (oznaczone na zawartość kwasu 10-hydroksy-2-decenowy 3,2% odpowiadającego
600mg* świeżego mleczka pszczelego)
Acerola liofilizowany sok z owoców - 170 mg*, (mianowany na zawartość witaminy C 7,05 % > 12 mg/2 saszetki (15%RWS)
Cyanidin-3 - 221,3 mg* zawierający:

borówka czarna liofilizowany sok + suchy ekstrakt - 97,50mg*
bez czarny liofilizowany sok z owoców - 82,50mg*
 jeżyna krzewiasta liofilizowany sok z owoców - 41,3mg* (mianowany na zawartość antocyjanidynów 3,4% w
przeliczeniu na chlorek cyjanidyno-3-glukozydu 7,5mg*).

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
50 g (zawiera 20 saszetek po 2,5 g)

Charakterystyka

Natura Mix Wsparcie jest produktem w 100% naturalnym, który zawiera wyjątkowe Mleczko Pszczele Aboca uzyskane w
procesie liofilizacji 600 mg świeżego mleczka pszczelego,połączone z liofilizowanym sokiem z Aceroli.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/natura-mix-advanced-wsparcie-x-20-sasz.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Skład uzupełnia mieszanka czerwonych owoców - Cyanidin-3 o wysokim poziomie antocyjanów, zawierająca
liofilizowane soki z czarnej borówki, bzu czarnego i jeżyny.
Liofilizowany sok z czarnej borówki ma właściwości antyoksydacyjne,a liofilizowany sok z bzu czarnego jest również
użyteczny dla naturalnych mechanizmów obronnych organizmu.

Dzięki swoim cechom,Natura Mix Wsparcie saszetki rozpuszczalne, wskazane są w następujących przypadkach:
okresy osłabienia
okresy przesilenia
stres dnia codziennego.

Natura Mix Wsparcie saszetki rozpuszczalne,są wskazane dla dzieci i dorosłych, którzy potrzebują wsparcia funkcji
fizjologicznych organizmu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci do 6 roku życia: zaleca się zażywanie 1 saszetki dziennie,najlepiej rano. Dzieci powyżej 6. roku życia oraz dorośli: 2 saszetki
dziennie.Zawartość saszetki może być rozpuszczona bezpośrednio w ustach lub w wodzie, w soku, czy jogurcie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu i chronić od światła.

Producent
Aboca S.p.A. Societa Agricola,
Localita Aboca 20,
52037 Sansepolcro, Italia.
Dystrybutor:
Aboca Polska Sp. z o.o.,
ul. Oswobodzenia 1,
40-403 Katowice.

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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