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Sok z malin z lipą MalinaVital 490 ml OLEOFARM
 

Cena: 37,05 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 490 ml

Postać płyn

Producent/
Dystrybutor

OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

W CENĘ PRODUKTU WLICZONE JEST OPAKOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE SZKŁO. Oleofarm sok malinowy z lipą pomaga zachować
zdrowy układ odpornościowy. Składniki zawarte w malinach stosowane są w przeziębieniu i gorączce. Pomagają pozbyć się nadmiaru
wody z organizmu. Pomagają zachować dobre samopoczucie i spokój. Ekstrakt z lipy posiada właściwości antyoksydacyjne, chroni
organizm przed działaniem wolnych rodników. Sok mogą spożywać zarówno dzieci jak i dorośli. Polecany w okresie jesienno-zimowych
oraz stanach przemęczenia i znużenia. Opakowanie zawiera 490 ml. Składniki Sok z owoców maliny zwyczajnej (Rubus idaeus) 99,8%,
ekstrakt z kwiatu lipy (Tilia cordata) 0,2%. Zawiera naturalnie występujące cukry. Dzienna porcja dla dzieci (25 ml) zawiera: 25 g soku z
malin i 50 mg ekstraktu z kwiatu lipy. Dzienna porcja dla dorosłych (50 ml) zawiera: 50 g soku z malin i 100 mg ekstraktu z kwiatu lipy.
Nie podano ZDS (zalecane dzienne spożycie) dla podanych substancji. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników
preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Zalecane
spożycie Dzieci powyżej 12-go roku życia: 25 ml, dorośli: 50 ml dziennie.  Ważne informacje Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani aktywnego trybu
życia. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego i zróżnicowanego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu
życia. Istnieje wiele czynników ryzyka choroby. Zmiana jednego z tych czynników ryzyka może wywierać korzystny wpływ lub nie
wywierać go. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci w temperaturze pokojowej. Może wytrącić się naturalny osad.
Przed spożyciem wstrząsnąć. Po otwarciu przechowywać w lodówce, nie dłużej niż 10 dni. 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazdrowie-24.pl
https://www.aptekazdrowie-24.pl/zywienie-i-ziola/zdrowa-zywnosc/naturalne-oleje-i-soki/sok-z-malin-z-lipa-malinavital-490-ml-oleofarm.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

