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Acai EkaMedica kaps. 60 kaps.
 

Cena: 23,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent JARO-POL EKAMEDICA, KOZY

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Acai kapsułki 60 szt EkaMedica

Postać
Kapsułki

Opakowanie
Pojemnik 60 kapsułek

Skład
Ekstrakt z jagód Acai (Euterpe badiocarpa), supstancja wypełniająca: celuloza; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; otoczka kapsułki: żelatyna.

Działanie
Owoce jagody Acai zawierają polifenole miedzy innymi flawonoidy i antocyjany. Antyoksydanty spowalniające proces starzenia. Jagoda
Acai zawiera również błonnik, fitosterole, komplet pierwiastków i witamin: B1, B2, C, E, beta karoten, wapń, fosfor, potas, żelazo, białko.
Acai to prawdziwa brazylijska "żyła złota", której jagody rosną w nieskażonych lasach dorzecza Amazonki.

Wskazania
Owoce Acai wpływają pozytywnie na pracę układu krążenia, pomagają w walce z podwyższonym poziomem cholesterolu, pomagają w
oczyszczaniu organizmu z toksyn, zwiększają odporność. Dzięki dużej zawartości antyoksydantów przeciwdziałają procesom starzenia.

Masa netto: 28,2g (60 kapsułek po 470 mg).
Do wyprodukowania 760 mg ekstraktu z jagód acai użyto aż 9 120 mg jagód acai.

Zawartość składników roślinnych:
Ekstrakt z jagód acai:
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 1 kapsułka - 380 mg
2 kapsułki - 760 mg

Składniki:
Ekstrakt z jagód acai (Euterpe badiocarpa); żelatyna*, barwnik: dwutlenek tytanu*
*składniki otoczki kapsułki

Sposób użycia:
1 do 2 kapsułki dziennie, po posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent:
EkaMedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Bielska 78a
43-340 Kozy
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