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EkaMedica Miód wielokwiatowy z maliną, dziką różą i
bioflawonoidami CBC 250g
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

EkaMedica

Postać miód

Substancja
czynna

miód, witamina C

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Kremowany miód wielokwiatowy nektarowy z liofilizowaną maliną, naturalną witaminą C i kompleksem bioflawonoidów CBC. Suplement
diety.

Składniki: miód wielokwiatowy nektarowy 96,8%, malina liofilizowana 2%, skoncentrowany sok limonkowy, ekstrakt z dzikiej róży (Rosa
canina L.) 0,12% standaryzowany na zawartość naturalnej witaminy C, ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium)
standaryzowany na zawartość bioflawonoidów.

Zalecana porcja dzienna 21 g (1 łyżka) zawiera:
Ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.)

w tym naturalna witamina C

26 mg

12 mg (15% RWS*)
ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy w tym naturalne
bioflawonoidy (naringina, neohesperydyna, poncyryna, rhoifolina,
neoeriocytryna, isonarinagina, hesperydyna, naringenina,
hesperetyna, neodiosmina)

25 mg

11,25 mg

 

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)

Zalecana porcja do spożycia:
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21 g (1 łyżka) produktu dziennie bezpośrednio lub jako dodatek do napojów, smoothie lub owsianek. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przeciwwskazania:

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

Sposób przechowywania:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
bezpośrednim bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Rozwarstwienie i zmiana barwy jest naturalnym procesem i nie ma wpływu na właściwości produktu.

Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia mają istotne znaczenie.

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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