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Sok NFC imbir z kurkumą i cytryną + cynk, 490 ml
 

Cena: 36,75 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 490 ml

Postać Płyn

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Otrzymywany poprzez bezpośrednie tłoczenie kłączy imbiru lekarskiego (Zingiber officinale), kłączy kurkumy (Curcuma longa) oraz
owoców cytryny zwyczajnej (Citrus limon) sok wzbogacony zawartością cynku. Nie jest odtwarzany z koncentratu (NFC - NOT FROM
CONCENTRATE / Nie z koncentratu). Sok posiada intensywny pomarańczowy kolor oraz charakterystyczny ostry smak.

Imbir lekarski - wspomaga prawidłową pracę układu odpornościowego i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu
pokarmowego.

Kurkuma - pomaga utrzymać zdrowie płuc i górnych dróg oddechowych oraz wykazuje właściwości antyoksydacyjne.

Cynk - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym oraz
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu kwasów tłuszczowych. Ponadto cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
oraz pomaga zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie.

Produkt nie zawiera konserwantów, po otwarciu należy przechowywać go w lodówce zgodnie z informacją podaną na etykiecie.

Ciemne szkło butelki, w której znajduje się sok chroni zawartość przed dostępem światła, które może wpłynąć negatywnie na jej
wartości i wpływa na dłuższe zachowanie świeżości, smaku i aromatu.

Produkt podlega procesowi pasteryzacji celem przedłużenia przydatności do spożycia.

W szyjce butelki znajduje się korek zabezpieczający przed nadmiernym wypływaniem produktu po jej przechyleniu, co umożliwia bardziej
precyzyjne nalewanie soki do szklanki.

Składniki:
Sok z kłączy imbiru lekarskiego (Zingiber officinale), sok z kłączy kurkumy (Curcuma longa), sok z owoców cytryny zwyczajnej (Citrus
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limon), glukonian cynku.

Dzienna porcja (50 ml) zawiera: 6 mg cynku.

Zastosowanie:
Produkt polecany dla dzieci powyżej 10. roku życia i dorosłych jako uzupełnienie codziennej diety, zwłaszcza w okresie jesienno-
zimowym i w okresie przesilenia wiosennego.

Zalecane dzienne spożycie:
Dzieci powyżej 10. roku życia i dorośli: 50 ml dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia
wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Przechowywanie:
przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w lodówce, nie dłużej niż 14 dni. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Produkt może nieznacznie różnić się barwą i smakiem w zależności od partii. Może wytrącić się naturalny osad. Przed
spożyciem należy wstrząsnąć.

Pojemność: 490 ml

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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