
EKAMEDICA SOK Z GRANATU 100% BEZ
CUKRU 500ML
Suplement diety w formie płynnej, wyprodukowany z soku 100% z owoców
granatu z dodatkiem naturalnej witaminy C pochodzącej z ekstraktu
z owoców camu-camu. Pasteryzowany.

Granat właściwy, czy też granatowiec właściwy, to roślina należąca do rodziny krwawnicowatych, występująca
w obszarze Azji Zachodniej, Kaukazu i Półwyspu Indyjskiego.
Granaty zawierają cukier (8-19%, z tego 5-10% glukozy), białko, kwasy organiczne, żelazo, wapń, witaminę C. Granat
jest jednym z niewielu owoców zawierających związki typu estrogenowego.
Składniki
Sok z owoców granatu (Punica granatum) 99,7% - wyprodukowano z zagęszczonego soku z owoców granatu,
standaryzowany ekstrakt z owoców camu camu (Myrciaria dubia) 0,3%, w tym naturalna witamina C.
Bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry.
Porcja dzienna 50ml zawiera 150mg standaryzowanego ekstraktu z owoców camu camu, w tym 15mg witaminy C, co
stanowi 18% RWS*.
*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Sposób użycia
Dwa razy dziennie po 25ml pół godziny przed posiłkiem. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przed użyciem każdorazowo
wstrząsnąć. Osad pochodzenia naturalnego.
Produkt może się nieznacznie różnić kolorem i smakiem w zależności od partii.
Po otwarciu produkt należy spożyć w ciągu 21 dni, przechowywać w lodówce.
DZIAŁANIE:

pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu
wspiera funkcje psychologiczne
korzystnie działa na układ immunologiczny
wspiera funkcjonowanie naczyń krwionośnych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią powinny skonsultować się z lekarzem. 
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Suplement diety. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu żywienia.



Opis producenta

Naturalnie znaczy zdrowo! Dokładnie takie hasło przyświeca firmie EkaMedica. Od wielu lat produkują oni w pełni
naturalne oraz BIO soki, które są zdrowe i pyszne.


