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Czarny bez sok 100%, 1000 ml EkaMedica
 

Cena: 29,67 zł

Opis słownikowy

Marka Ekamedica

Postać płyn

Producent Jaro-Pol Ekamedica

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Witamina C

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Czarny bez sok 100%, 1000 ml EkaMedica

Czarny bez – suplement diety zawierający 100% sok z owoców czarnego bzu.

Preparat dla dorosłych. Ma postać soku.

Skład Czarny bez sok 100%, 1000 ml EkaMedica

Sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra) 99,7% - wyprodukowano z
zag?szczonego soku z owoców czarnego bzu, standaryzowany ekstrakt z owoców
camu camu (Myrciaria dubia) 0,3%, w tym naturalna witamina C.

Sk?adnik 50 ml %RWS*
Standaryzowany ekstrakt z
owoców camu camu:

- witamina C

150 mg

15 mg

-

18%

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.e-medest.pl/czarny-bez-sok-100-1000-ml-ekamedica.html
https://www.e-medest.pl/marka-ekamedica,dFA-vhI.html
https://www.e-medest.pl/postac-plyn,dDw-bgo.html
https://www.e-medest.pl/producent-jaro-pol-ekamedica,dCg-Oxo.html
https://www.e-medest.pl/rejestracja-suplement-diety,dEw-SAo.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-witamina-c,dEg-mxE.html
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 

*RWS – Referencyjne Warto?ci Spo?ycia

Działanie Czarny bez sok 100%, 1000 ml EkaMedica

Ekamedica Czarny bez sok 100% to bogactwo witamin i antyutleniaczy. Świeże owoce nie nadają się do spożycia, jednak sok jest
niezwykle cenny dla zdrowia. Czarny bez zawiera dużo witaminy A, B1, B2, a także flawonoidy, kwasy organiczne, garbniki, pektyny,
enzymy i biopierwiastki, jak na przykład jod. Jagody czarnego bzu, z których przygotowany jest Ekamedica Czarny bez sok 100% są
jednym z najbogatszych źródeł antocyjanów, które stymulują system immunologiczny. Owoce te zawierają także mnóstwo
antyutleniaczy, kwasów organicznych i fenolowych. Ponadto, dostarczają steroli i olejków eterycznych, błonnika, garbników oraz
pektyny. Czarny bez świetnie sprawdza się również w pielęgnacji skóry, uelastyczniając ją, uszczelniając ścianki naczyń krwionośnych.
Ekamedica Czarny bez sok 100% dzięki zawartości witaminy C, wzmacnia odporność, jest doskonałym naturalnym środkiem na
przeziębienie, działa napotnie i przeciwgorączkowo. Ma on też działanie wykrztuśne, przeciwbólowe, przeciwwirusowe, przeciwzapalne,
moczopędne i oczyszczające organizm. Sok 100% Czarny bez Ekamedica łagodzi stany zapalne żołądka i jelit, nerwobóle i schorzenia
skórne, zwalcza wolne rodniki, działa uspokajająco i lekko nasennie, a także wspomaga wzrok i łagodzi stany zapalne spojówek.

Dawkowanie Czarny bez sok 100%, 1000 ml EkaMedica

Dorośli: 25 ml 2 razy dziennie.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Informacje dodatkowe Czarny bez sok 100%, 1000 ml EkaMedica

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement nie może zastąpić prawidłowo zbilansowanej diety.
Zrównoważone żywienie i zdrowy tryb życia są istotne dla utrzymania zdrowia.
Produkt nie jest odpowiedni dla osób uczulonych na którykolwiek ze składników.
W okresie ciąży i laktacji należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji.
Osad pochodzenia naturalnego – nie stanowi wady produktu.
Preparat należy trzymać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Zaleca się przechowywanie suplementu w temperaturze pokojowej, z dala od nasłonecznienia.
Po otwarciu suplement należy trzymać w lodówce. Spożyć w ciągu 21 dni.
Produkt bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry.

Masa netto: 1000 ml
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