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

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

 

 

SambuVital 100% sok z owoców czarnego bzu 490 ml
(Oleofarm)
 

Cena: 25,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 490 ml

Postać Soki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
100% sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra).

Wartość odżywcza 100 ml soku: 
wartość energetyczna (energia) - 111 kJ / 26 kcal, tłuszcz – 0 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) – 0 g,
węglowodany – 5 g, w tym cukry – 2,8 g, błonnik – 0,3 g, białko – 1,4 g, sól – 0 g.

Masa netto
objętość netto: 490 ml

Charakterystyka
Sok z czarnego bzu otrzymywany jest z dojrzałych owoców czarnego bzu (Sambucus nigra) i posiada charakterystyczną dla nich
ciemnogranatową barwę oraz cierpki, lekko kwaśny smak. Czarny bez wspomaga prawidłową pracę układu odpornościowego. Wykazuje
właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Sok warto pić zarówno w
okresie letnim, jako doskonały składnik aromatycznych i orzeźwiających napojów i koktajli, jak i w okresie jesienno-zimowym oraz w
okresie przesilenia wiosennego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Ze względu na charakterystyczny, cierpko-kwaśny smak można go rozcieńczać wodą w proporcjach sok: woda jak 1: 1, a nawet 1: 3,
bądź wymieszać z innym sokiem czy spożywać z dodatkiem miodu.
Ważne jest, aby dzienną dawkę soku podzielić na mniejsze porcje, co pozwoli utrzymać w organizmie w miarę stały poziom związków
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zapobiegającym infekcjom.
Uwaga!
Może wytrącić się naturalny osad. Przed spożyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie
Przechowywać w temp. pokojowej. Po otwarciu przechowywać w lodówce, nie dłużej niż 7 dni.

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław
Kraj pochodzenia: Polska

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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