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Acai sok 100%, 500 ml EkaMedica
 

Cena: 28,96 zł

Opis słownikowy

Marka Ekamedica

Postać płyn

Producent Jaro-Pol Ekamedica

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Witamina C

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Acai sok 100%, 500 ml EkaMedica

Acai – suplement diety wyprodukowany z owoców acai, który wzbogacono witaminą C.

Produkt przeznaczony w celu uzupełnienia codziennej diety. Ma postać soku.

Skład Acai sok 100%, 500 ml EkaMedica

Sok z owoców acai (Euterpe oleracea) 99,5% - wyprodukowano z u?yciem ekstrakcji
wodnej, standaryzowany ekstrakt z owoców camu camu (Myrciaria dubia) 0,3%, w tym
naturalna witamina C, regulator kwasowo?ci - kwas cytrynowy.

Sk?adnik 50 ml
Standaryzowany ekstrakt z owoców camu
camu:

- witamina C

150 mg

15 mg (18% RWS)*
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*%RWS – Referencyjne Warto?ci Spo?ycia

Działanie Acai sok 100%, 500 ml EkaMedica

Owocom Acai nie brakuje kompletu pierwiastków i witamin: B1, B2, C, E, beta karoten, wapń, fosfor, potas, żelazo, białko. Współczynnik
ORAC, oceniający zdolność pochłaniania wolnych rodników dla jagody Acai wynosi nawet 1026, co jest 20-krotnie większą wartością niż
dotychczas znane źródła. Dzięki temu pozwala nam czuć się dłużej młodo i witalnie. Owoce jagody Acai zawierają różne typy polifenoli
miedzy innymi flawonoidy i antocyjany. Antyoksydanty spowalniające proces starzenia. Jagoda Acai zawiera również błonnik i
fitosteroleAcai nazywana jest „brazylijską żyłą złota”. Jagody rosną w nieskażonych lasach dorzecza Amazonki. Były one i są nadal
spożywane przez rdzennych mieszkańców tego terenu, którzy przypisują im niebywałe właściwości utrzymania ciała w doskonałej
kondycji fizycznej i seksualnej. Rdzenni mieszkańcy lasów deszczowych uważają, że Acai sprawdza się w walce ze starzeniem oraz w
utrzymaniu dobrej kondycji serca.

Dawkowanie Acai sok 100%, 500 ml EkaMedica

Dorośli: 25 ml 2 razy dziennie.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Informacje dodatkowe Acai sok 100%, 500 ml EkaMedica

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.
Dla zachowania zdrowia istotne jest zrównoważone żywienie i zdrowy tryb życia.
Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.
Suplementacja w okresie ciąży i karmienia piersią wymaga konsultacji lekarskiej.
Po otwarciu preparat należy przechowywać w lodówce – spożyć w ciągu 21 dni.
Produkt należy trzymać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Suplement należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Masa netto: 500 ml
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