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SOK Z GRAVIOLI Z MIĄŻSZEM 500ml
 

Cena: 28,14 PLN

Opis produktu
 

SOK Z GRAVIOLI Z MIĄŻSZEM 500ml

Graviola jest drzewem, które rośnie w amazońskiej dżungli w Brazylii. Można ją spotkać także w innych częściach Ameryki Południowej.
Owoce mają owalny, czasem nieregularny zakrzywiony kształt. Owoce gravioli mają owalny, czasem nieregularny zakrzywiony kształt, a
ich skórka pokryta jest drobnymi kolcami.

100% sok z gravioli z miąższem jest wytwarzany ze starannie wyselekcjonowanych owoców. Ze względu na wysoki poziom substancji
aktywnych zawartych w gravioli, jej fitoterapeutyczne zastosowanie jest przedmiotem licznych badań. Witamina C wzmacnia
funkcjonowanie układu odpornościowego i zmniejsza zmęczenie. Dzięki płynnej formie preparat ma szybki początek działania. Nie
zawiera konserwantów, sztucznych barwników, substancji słodzących i cukru.

Miąższ z owoców gravioli charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą i zawiera około 88% wody. Owoce charakteryzują się wysoką
zawartością witamin, m.in.: witaminy C, witaminy B6, kwasu pantotenowego (B5), niacyny (B3), ryboflawiny (B2), tiaminy (B1), kwasu
foliowego, oraz składników mineralnych: wapnia, żelaza, magnezu, potasu, sodu i cynku. Składniki aktywne zawarte w gravioli, wśród
których wymienia się związki fenolowe, witaminy i karotenoidy, warunkują jej działanie przeciwutleniające. Graviola posiada również
właściwości przeciwzapalne. Wzmacnia układ odpornościowy i zmniejsza zmęczenie

Skład:
100% sok z owoców gravioli z miąższem (Annona muricata), kwas L-askorbinowy (źródło witaminy C).

Dawkowanie:
25 ml 2 razy dziennie (50 ml na dobę - 5 łyżek). Stosować przed posiłkiem. Produkt gotowy do bezpośredniego spożycia.

Po otwarciu przechowywać w lodówce do 25 dni. Produkt pasteryzowany.

Uwagi:
Nie stosować przez dzieci, kobiety w ciąży i karmiących piersią. Może wytrącić się naturalny osad. Ze względu na zawartość naturalnych
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składników kolor, zapach i smak poszczególnych partii mogą się różnić. Nie ma to wpływu na jakość i działanie produktu. Przed użyciem
wstrząsnąć.

Producent:
Herbal Pharmaceuticals
Rynek Główny 28
31-010 Kraków
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