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Pokrzywa sok 500 ml (Alter Medica)
 

Cena: 40,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Soki

Producent ALTER MEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Pokrzywa to suplement diety w formie soku od Alter Medica, który stanowi bogactwo witamin, składników mineralnych, barwników
roślinnych oraz garbników. Produkt nie zawiera konserwantów i jest pasteryzowany. Produkt wzbogacony jest o witaminę C. Może mieć
osad naturalnego pochodzenia, dlatego przed użyciem syropu należy nim wstrząsnąć.

Na co jest Pokrzywa? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wsparcie zdrowej diety w składniki przyczyniające się do
utrzymania prawidłowej kondycji układu moczowego, a także wspierające kondycję, włosów, skóry i paznokci, ponadto wspomagające
procesy krwiotwórcze oraz detoksykację organizmu.

Choć przez niektórych pokrzywa uznawana jest jedynie za uciążliwy chwast, nie można odmówić jej właściwości zdrowotnych. Liście
pokrzywy stanowią bogactwo wielu ważnych dla zdrowia organizmu witamin i składników mineralnych. Znaleźć można w nich między
innymi witaminę C i witaminę K, a także witaminy z grupy B, a oprócz tego fosfor, żelazo, wapń, magnez, krzem, potas i mangan.
Dodatkowo pokrzywa bogata jest w garbniki, chlorofil oraz beta-karoten. Sok z pokrzywy w suplemencie diety wzbogacono o źródło
witaminy C, która wspiera produkcję kolagenu, a dodatkowo wspomaga przyswajanie żelaza oraz ochronę komórek przed wolnymi
rodnikami i stresem oksydacyjnym. Suplement diety Pokrzywa stosowany w odpowiednich dawkach wspiera pracę układu moczowego,
a także wspomaga prawidłową kondycję włosów, skóry i paznokci. Wspomaga też usuwanie z organizmu zbędnych produktów
przemiany materii, a oprócz tego towarzyszy procesom krwiotwórczym.

W opakowaniu znajduje się 500 ml suplementu diety Pokrzywa. W skład produktu wchodzi sok z liści pokrzywy zwyczajnej oraz kwas L-
askorbinowy i kwas cytrynowy. Produkt nie posiada w składzie konserwantów i zbędnych dodatków, a całość jest pasteryzowana. 
Suplement diety Pokrzywa powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta i wyłącznie w dawkach przez niego zalecanych.
Zaleca się przyjmowanie 25 ml syropu z Pokrzywy w częstotliwości dwóch razy dziennie – każdorazowo przed odmierzeniem dawki
syropu należy wstrząsnąć butelką, aby pozbyć się osadu. Nie każda osoba może jednak produkt stosować. Przeciwwskazaniem
suplementu diety Pokrzywa jest nadwrażliwość na składniki syropu. Dodatkowo zaleca się, aby pacjentki spodziewające się dziecka i
karmiące piersią skonsultowały swoją decyzję o stosowaniu soku z Pokrzywy z lekarzem.
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Pokrzywa to suplement diety w formie soku, który bogaty jest w składniki odżywcze, jednak nie można traktować go jako zamiennika
zdrowej diety i zdrowego trybu życia, a wyłącznie jako ich uzupełnienie. Zaleca się oprócz tego odpowiednie przechowywanie soku z
Pokrzywy i jego zabezpieczenie przed dziećmi. Produkt powinien być przechowywany w opakowaniu oryginalnym i szczelnie
zamkniętym, a oprócz tego zabezpieczony przed działaniem promieni słonecznych oraz wpływem wilgoci i działaniem temperatury
powyżej 25°C. Suplement diety Pokrzywa pozbawiony jest konserwantów, dlatego po otwarciu zaleca się jego przechowywanie w
lodówce, ale nie dłużej niż 12 dni.

Składniki
sok z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.),źródło witaminy C: kwas L - askrobinowy , regulator kwasowości: kwas cyrtrynowy.

Masa netto
Zawartość netto: 500 ml

Charakterystyka
Liście pokrzywy: to bogactwo cennych dla zdrowia substancji: witamin (K, C, mineralnych grupy B); garbników, składników mineralnych
(wapnia, magnezu, potasu, fosforu, żelaza, manganu i krzemu); a także barwników roślinnych- chlorofilu oraz beta-karotenu.
Pokrzywa tradycyjnie:

polecana jest osobom dbającym o zdrowy układ moczowy
wspomaga usuwanie z organizmu szkodliwych produktów przemiany materii
towarzyszy procesom krwiotwórczym, w korzystny sposób wpływając na obraz krwi
stosowana jest do pielęgnacji skóry
wspomaga wzrost oraz kondycję paznokci i włosów

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.Kobiety w ciąży i w okresie laktacji decyzję o stosowaniu powinny skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
25 ml dwa razy dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, nie przekraczającej 25°C, w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 12
dni. Osad pochodzenia naturalnego. Przed użyciem wstrząsnąć.

Producent
Alter Medica Jan Szupina
ul.Spokojna 11, 34-300 Żywiec

Ważne informacje
Ze względu na zawartość naturalnych składników - kolor, zapach i smak poszczególnych partii mogą się różnic. Nie ma to żadnego
wpływu na jakość i działanie produktu. Produkt pasteryzowany. Bez konserwantów.

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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