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SOK Z BORÓWKI AMERYKAŃSKIEJ 500ml
 

Cena: 24,99 PLN

Opis produktu
 

SOK Z BORÓWKI AMERYKAŃSKIEJ 500ml EKAMEDICA

Borówka amerykańska to krzew należący do rodziny wrzosowatych. Zawiera wiele cennych składników odżywczych, witamin i
minerałów. Na szczególną uwagę zasługują tutaj: witamina C, tiamina, ryboflawina, niacyna, witaminy B6, A, E, K oraz kwas foliowy.
Owoce borówek wyróżniają się również wysoką zawartością potasu, fosforu, wapnia, magnezu, sodu, żelaza, selenu oraz cynku. Zawarte
w borówce polifenole działają antyoksydacyjnie, fitoestrogeny regulują poziom cholesterolu, antocyjany obniżają ciśnienie krwi a błonnik
i garbniki regulują pracę jelit, pomagają usuwać toksyny z organizmu oraz wpływają na prawidłowy metabolizm energetyczny. Borówka
dodatkowo poprawia stan narządu wzroku i ostrość widzenia. Ma pyszny, słodki smak i charakterystyczny zapach.

Borówka amerykańska sok to suplement diety w formie płynnej, wyprodukowany z soku 100% z owoców borówki amerykańskiej z
dodatkiem naturalnej witaminy C pochodzącej z ekstraktu z owoców camu camu. Pasteryzowany.

Bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry

Skład:
Sok z owoców borówki amerykańskiej (Vaccinium corymbosum L.) 99,7% - wyprodukowano ze świeżego soku z owoców borówki
amerykańskiej, standaryzowany ekstrakt z owoców camu camu (Myrciaria dubia) 0,3%, w tym naturalna witamina C. Porcja dzienna 50
ml zawiera 150 mg standaryzowanego ekstraktu z owoców camu camu, w tym 15 mg witaminy C, co stanowi 18% RWS*.

*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)

Sposób użycia:
Dwa razy dziennie po 25 ml pół godziny przed posiłkiem. Przed użyciem każdorazowo wstrząsnąć. Osad pochodzenia naturalnego.

Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć do 21 dni od otwarcia.

Przeciwwskazania:

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.bonifratrzy.pl


 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

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