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NATURA MIX ADVANCED WSPARCIE 20 sasz.
 

Cena: 46,00 PLN

Opis produktu
 

NATURA MIX ADVANCED WSPARCIE 20 sasz. ABOCA

Natura Mix Advanced Wsparcie jest produktem w 100% naturalnym, zatwierdzonym przez zaawansowane platformy naukowe Badań
Aboca, które pozwoliły określić klasy substancji zawartych w produkcie, takie jak witaminy, lipidy, antocyjany, inne flawonoidy, składniki
mineralne i aminokwasy naturalnie zawarte w mleczku pszczelim, aceroli i cyanidinie-3 (mieszance czerwonych owoców).

Natura Mix Advanced Wsparcie przyczynia się do redukcji zmęczenia i osłabienia oraz prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego dzięki witaminie C obecnej w ekstrakcie z aceroli. Produkt zawiera ponadto wyjątkowe mleczko pszczele Aboca,
uzyskane w procesie liofilizacji 600 mg świeżego mleczka pszczelego. Formuła jest wzbogacona w mieszankę czerwonych owoców -
Cyanidin-3 o wysokim poziomie antocyjanów, zawierająca liofilizowane soki z borówki czarnej, bzu czarnego i jeżyny krzewiastej,
dobrane specjalnie z uwagi na ich synergiczne działanie.
Liofilizowany sok z borówki czarnej charakteryzuje się działaniem antyoksydacyjnym, a liofilizowany sok z bzu czarnego jest również
użyteczny dla naturalnych mechanizmów obronnych organizmu.

Skład:
Cukier trzcinowy, mleczko pszczele liofilizowane, acerola (Malpighia punicifolia) liofilizowany sok z owoców, inulina z korzenia cykorii
podróżnika (Cichorium intybus), naturalny aromat, borówka czarna (Vaccinium myrtillus) liofilizowany sok z owoców, bez czarny
(Sambucus nigra) liofilizowany sok z owoców, guma akacjowa, jeżyna krzewiasta (Rubus fruticosus) liofilizowany sok z owoców,
borówka czarna (Vaccinium myrtillus) suchy ekstrakt z owoców.

2 saszetki (5g) zawierają: liofilizowane mleczko pszczele 200mg (oznaczona zawartość kwas 10-hydroksy-2-decenowy 4% odpowiada
600mg świeżego mleczka pszczelego), liofilizowany sok z owoców aceroli 170mg, cyanidin-3 221,3mg zawierający: liofilizowany sok i
suchy ekstrakt z czarnej borówki 97,50mg, liofilizowany sok z owoców bzu czarnego 82,50mg, liofilizowany sok z jeżyny 41,3mg
(mianowany na zawartość antocyjanidynów 3,4% w przeliczeniu na chlorek cyjanidyno-3-glukozydu 7,5mg).

Dawkowanie i sposób użycia:
Dzieci do 6. roku życia: zaleca się zażywanie 1 saszetki dziennie, najlepiej rano. Dzieci powyżej 6. roku życia oraz dorośli: 2 saszetki
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dziennie.
Zawartość saszetki może być rozpuszczona bezpośrednio w ustach lub w wodzie, w soku czy jogurcie.
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