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Dynia sok 100%, 500 ml EkaMedica
 

Cena: 18,86 zł

Opis słownikowy

Marka Ekamedica

Postać płyn

Producent Jaro-Pol Ekamedica

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Skład Dynia sok 100%, 500 ml EkaMedica

Sok z dyni 100% - wyprodukowany z puree z owoców dyni, standaryzowany ekstrakt z owoców camu camu (Myrciaria dubia), w tym
naturalna witamina C. Porcja dzienna 50 ml zawiera 75 mg standaryzowanego ekstraktu z owoców camu camu, w tym 15 mg naturalnej
witaminy C, co stanowi 18% RWS.*
% RWS realizacja dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej.

Działanie Dynia sok 100%, 500 ml EkaMedica

Wartości odżywczych dyni nie sposób przecenić – to warzywo obfitujące w witaminy i minerały, zwłaszcza niezbędny mężczyznom
cynk. Dynia jest bogata w B-karoten (426 μg witaminy A w 100 g - dzienna norma dla dzieci i połowa zapotrzebowania dorosłych), ma
sporo potasu, wapnia, fosforu i witamin z grupy B, zwłaszcza witaminy B2, do tego jest zupełnie pozbawiona sodu.

Dynia nie dość, że posiada duże wartości odżywcze, jest niskokaloryczna, rzadko uczula to jeszcze na dodatek charakteryzuje się niską
zdolnością wiązania azotanów z gleby, czyli w warzywach tych nie odkładają się metale ciężkie.

Zawartość cynku chroni prostatę, poprawia sprawność seksualną oraz żywotność plemników.
Sok z dyni wspiera funkcjonowanie pęcherza i dróg moczowych oraz reguluje przemiany hormonalne organizmu.
Zawiera dużo przeciwutleniaczy, które przyczyniają się do zwiększenia odporności organizmu i także zmniejszenia objawów
starzenia się.
Dynia pomaga również w odchudzaniu, działa odkwaszająco na organizm
Wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn
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Surowy sok z dyni może być również bardzo korzystny dla kobiet w ciąży, ponieważ łagodzi poranne mdłości (nudności,
wymioty, itp.)

Dawkowanie Dynia sok 100%, 500 ml EkaMedica

50 ml raz dziennie minimum pół godziny przed posiłkiem.

Przed użyciem wstrząsnąć. Osad jest zjawiskiem naturalnym. Sok może się nieznacznie różnić kolorem i smakiem w zależności od
partii. Po otwarciu spożyć w ciągu 3 tygodni, przechowywać w lodówce.

Przeciwwskazania Dynia sok 100%, 500 ml EkaMedica

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia powinny skonsultować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe Dynia sok 100%, 500 ml EkaMedica

Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć do 21 dni od otwarcia. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry
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