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SOK Z CZARNEJ RZEPY 500ml
 

Cena: 29,00 PLN

Opis produktu
 

SOK Z CZARNEJ RZEPY EKAMEDICA 500ml

Wyprodukowany został z ekstraktu z czarnej rzepy z dodatkiem naturalnej witaminy C pochodzącej z ekstraktu z owoców camu-camu.
Pasteryzowany, 100% bez dodatku cukru i konserwantów.

Czarna rzepa to bogactwo witamin i dobrze przyswajalnych pierwiastków. Jest doskonałym źródłem witamin z grupy B, witaminy C i A
oraz pierwiastków, takich jak: żelazo, potas, magnez, cynk i wapń. Korzeń rzepy posiada również cenne związki siarki, które poprawiają 
wygląd cery, włosów i wzmacniają paznokcie.

Czarna rzepa, dzięki działaniu żółciopędnemu i przeciwbakteryjnemu korzystnie wpływa na cały układ pokarmowy: poprawia pracę
żołądka i jelit, pomaga przy zaparciach, wzdęciach oraz usprawnia trawienie. Wzmaga wydzielanie soków trawiennych i poprawia apetyt.
Sprawdza się również w niedoczynności wątroby oraz w łagodnych stanach zapalnych. Można stosować ją do regeneracji miąższu
wątroby, na przykład zniszczonej przez alkohol.

Czarna rzepa działa przeciwzapalnie, dzięki czemu będzie pomocna na bóle reumatyczne; zewnętrznie można stosować sok do
nacierania obolałych miejsc.
Zawiera fitoncydy, substancje które hamują rozwój bakterii, wirusów i grzybów, co będzie pomocne przy różnego rodzaju infekcjach
górnych dróg oddechowych oraz przy uporczywym kaszlu.

Witamina C wspomaga działanie układu krwionośnego, wpływa na system odpornościowy, pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu
oraz wpływa na metabolizm energetyczny.

Skład:
Woda, ekstrakt z czarnej rzepy, standaryzowany ekstrakt z owoców camu camu (Myrciaria dubia) 0,3%, w tym naturalna witamina C,
regulator kwasowości - kwas cytrynowy.

Porcja dzienna 50 ml zawiera 4,5 g ekstraktu z czarnej rzepy, co odpowiada 45 g surowca roŚlinnego oraz 150 mg standaryzowanego
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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)

Dawkowanie i sposób użycia:
Dwa razy dziennie po 25ml pół godziny przed posiłkiem.
Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć do 21 dni od otwarcia.

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