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Vigana aronia sok 500 ml + 500 ml (duopack)
 

Cena: 40,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 ml + 500 ml

Postać Soki

Producent NATURIKON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Sok z owoców aronii (Aronia melanocarpa)*, witamina C (kwas L-askorbinowy).

Porcja dzienna (50ml) zawiera:

120 mg witaminy C (150% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
500 ml + 500 ml

Charakterystyka
Vigana Aronia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią naturalne sposoby dbania o swój organizm.

Owoce aronii zawierają substancje biologicznie czynne z grupy bioflawonoidów. Jednymi z podstawowych składników wyciągu
z aronii są antocyjany.
Witamina C przyczynia się do prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń
krwionośnych.
sok z owoców aronii:

bez dodatku cukru
bez konserwantów
bez barwników
zawiera naturalnie występujące cukry
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Przeciwwskazania
Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed
zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
50ml (5 łyżek) dziennie.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Tworzenie się osadu jest naturalnym procesem i nie ma wpływu na jakość produktu

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po
otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 21 dni.

Producent
Naturikon Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

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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