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Solgar Cran Flora z probiotykami Żurawina wielkoowocowa
x60 kapsułek
 

Cena: 99,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Solgar Polska

Postać kapsułki

Substancja
czynna

lactobacillus acidophilus, witamina C,
żurawina

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Właściwości bez cukru / dla cukrzyków, produkt wegański
/ dla wegan

Opis produktu
 

Preparat firmy Solgar zawiera pełnowartościowy koncentrat żurawiny wielkoowocowej, witaminę C w postaci nie kwasowej – Ester-C®
oraz 6 miliardów żywych bakterii probiotycznych.

Witamina C zawarta w suplemencie pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, w prawidłowej produkcji
kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, a także w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym.

SPOSÓB UŻYCIA

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe dwie (2) kapsułki dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według
wskazań lekarza.
Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.

INFORMACJA ALERGICZNA

Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera: pszenicy, produktów mlecznych, soi, drożdży, sztucznych substancji przedłużających trwałość, substancji
słodzących, aromatów i barwników.
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Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki) zawiera:

Żurawina (koncentrat 50:1) (równowartość 40 000 mg (40 g) świeżych owoców żurawiny) – 800 mg
Witamina C (Ester-C® – L-askorbinian wapnia) – 200 mg (250% RWS*)
L. acidophilus (6 miliardów mikroorganizmów) – 60 mg

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki:

żurawina (koncentrat 50:1); witamina C (Ester-C® – L-askorbinian wapnia); L. acidophilus; substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych; dwutlenek
krzemu.

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

Solgar Polska Sp. z o. o.
ul.Skoroszewska 12
02-495 Warszawa
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