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Żurawina sok z żurawiny (dawniej Żuravisol C) 500 ml
 

Cena: 38,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Soki

Producent ALTER MEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sok z owoców żurawiny (Vaccinium oxycoccus)*, kwas L-askorbinowy (źródło witaminy C)

Masa netto
Zawartość netto: 500 ml

Charakterystyka
Kompozycja soku z owoców żurawiny oraz witaminy C.

Preparat dzięki zawartości soku z owoców żurawiny, jest źródłem aktywnych biologicznie związków z grupy flawonoidów, które
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego.
Polecany jest osobom korzystającym z basenów, saun, publicznych pryszniców, ze względu na ochronny wpływ na błony
śluzowe dróg moczowych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się spożywania produktu przez dzieci, kobiety w ciąży lub karmiące
piersią.

Stosowanie
50 ml dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, nie przekraczającej 25oC, w suchym miejscu, w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
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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 różnić. Nie ma to żadnego
wpływu na jakość i właściwości 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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