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

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

 

 

Szpinak sok 500 ml (Alter Medica)
 

Cena: 32,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Soki

Producent ALTER MEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sok ze szpinaku (Spinacia Oleracea L.), kwas L-askorbinowy- źródło witaminy C, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Zawartość dziennej porcji (50 ml):

50 ml* soku ze szpinaku
120 mg witaminy C (150% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość netto: 500 ml

Charakterystyka
Szpinak pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i nerwowego.

Szpinak zawiera dużo błonnika,dzięki czemu wpływa na poprawę pracy układu pokarmowego.
Witamina K wpływa na prawidłową krzepliwość krwi oraz dobry stan kości i zębów.
Witamina A wpływa na ostrość widzenia i ładny wygląd skóry, a magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Dwa razy dziennie po 25 ml soku spożyć bezpośrednio lub rozcieńczyć z wodą lub sokiem. Nie przekraczać zalecanej dawki do spożycia
w ciągu doby (50 ml).

Przechowywanie
Przechowywać szczelnie zamknięte, w temp. pokojowej nie przekraczającej 25C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 21 dni od otwarcia.

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

Ważne informacje
Osad pochodzenia naturalnego. Przed użyciem wstrząsnąć. Ze względu na składniki pochodzenia naturalnego- konsystencja, zapach,
kolor i smak, mogą różnić się od siebie w zależności od danej partii. Nie ma to wpływu na jakość i działanie produktu.
Produkt pasteryzowany.

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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