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EkaMedica Czarny Bez 1000ml
 

Cena: 35,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

EkaMedica

Postać płyn

Substancja
czynna

bez czarny, witamina C

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Czarny bez - suplement diety w formie płynnej, wyprodukowany z soku 100% z owoców czarnego bzu z dodatkiem naturalnej witaminy C
pochodzącej z ekstraktu z owoców camu camu. Pasteryzowany.

Czarny bez EkaMedica posiada głęboki ciemnofioletowy kolor i intensywny, lekko cierpki, charakterystyczny dla soku z bzu smak.
Otrzymywany jest bez dodatku cukru i konserwantów z dojrzałych owoców bzu.

Działanie czarnego bzu:

pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi
wspiera odporność organizmu
źródło dobroczynnych polifenoli i antocyjanidyn o właściwościach antyoksydacyjnych
wpływa na utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi
polecany w okresach wymagających wsparcia układu odpornościowego
pozytywnie wpływa na zdrowie naczyń krwionośnych
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Działanie witaminy C:

wpływa na dobrostan naczyń krwionośnych
zwiększa przyswajanie żelaza

SKŁADNIKI:

Sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra) 99,7% - wyprodukowano z zagęszczonego soku z owoców czarnego bzu,
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standaryzowany ekstrakt z owoców camu camu (Myrciaria dubia) 0,3%, w tym naturalna witamina C.
Porcja dzienna 50 ml zawiera 150 mg standaryzowanego ekstraktu z owoców camu camu, w tym 15 mg witaminy C, co stanowi 18%
RWS*.
*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)

SPOSÓB UŻYCIA:

Dwa razy dziennie po 25 ml pół godziny przed posiłkiem. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może
być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przed użyciem każdorazowo wstrząsnąć. Osad pochodzenia
naturalnego.

PRZECIWWSKAZANIA:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią powinny skonsultować się z
lekarzem.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć do 21 dni od otwarcia. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

EkaMedica Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Bielska 78a,
43-340 Kozy
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