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Ekamedica Miód wielokwiatowy z rokitnikiem 250 g
 

cena: 25,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent EKAMEDICA

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

 Ekamedica Miód wielokwiatowy z rokitnikiem i ekstraktem z owoców rokitnika
250 g
Działanie rokitnika:

wspiera układ odpornościowy
ma pozytywny wpływ na zdrowie skóry
wspiera pracę układu krążenia oraz układu pokarmowego

Kremowany miód wielokwiatowy nektarowy z liofilizowanym rokitnikiem i ekstraktem z owoców rokitnika. Suplement diety.

Składniki: 
miód wielokwiatowy pszczeli nektarowy 91,6%, liofilizowane owoce rokitnika 5%, skoncentrowany sok jabłkowy, ekstrakt z owoców
rokitnika (Hippophae rhamnoides) standaryzowany na beta-karoten.

Masa netto: 250 g

Zalecana porcja dzienna 21 g (1 łyżka) zawiera:
liofilizowane owoce rokitnika 1050 mg
ekstrakt z owoców rokitnika, 78,7 mg w tym beta-karoten 725 µgco stanowi 120 µg (15% RWS*) witaminy A
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*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)

Zalecana porcja do spożycia: 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.

Najlepiej spożyć przed: 
Data minimalnej trwałości podana na zakrętce. Data minimalnej trwałości jest jednocześnie oznaczeniem partii produkcyjnej.

Sposób przechowywania: 
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Rozwarstwienie i zmiana barwy jest naturalnym procesem i nie ma wpływu na właściwości produktu.

Podmiot odpowiedzialny:
EkaMedica Sp. z o.o. Sp. k.
ul.Bielska 78 a,
43-340 Kozy

Kategoria:
Suplement diety
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