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Granat Sok 500 ml
 

Cena: 28,83 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent ALTER MEDICA JAN SZUPINA

Opis produktu
 

Opis
Ten 100% sok z owoców granatu wzbogacony o witaminę C stanowi idealne uzupełnienie codziennej diety dla osób, które zwracają
uwagę na swoje zdrowie. Witamina C zawarta w soku pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Skład
Ten produkt zawiera sok z owoców granatu (Punica granatum l.) oraz kwas L-askorbinowy jako źródło witaminy C.

W 50 ml produktu znajduje się 50 ml soku z granatu odtworzonego z zagęszczonego soku granatu oraz 120 mg witaminy C (150% RWS
- Referencyjna Wartość Spożycia).

Zastosowanie
Warto uzupełnić swoją dietę o składniki, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Sposób użycia
50ml soku dziennie, wypić najlepiej rano, przed posiłkiem.

Przechowywanie
Produkt powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, nieprzekraczającej 25°C, w
suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Należy go chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Po otwarciu, produkt należy przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 20 dni.

Ostrzeżenia
Kobiety w ciąży i w okresie laktacji decyzję o stosowaniu powinny skonsultować z lekarzem.

Ważne wskazówki
Należy pamiętać, że nie powinno się przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Suplement diety nie może zastąpić zróżnicowanej
diety i powinien być stosowany jedynie jako uzupełnienie. Ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka jest
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zrównoważony sposób żywienia oraz odpowiedni tryb życia.
Ze względu na naturalne składniki produktu, kolor, zapach i smak poszczególnych partii mogą się różnić. Nie ma to jednak wpływu na
jakość i działanie produktu.
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