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Acerola Forte Ekamedica kaps. 60 sztuk
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent EKAMEDICA SP. Z O.O. S.K.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
ACEROLA - suplement diety

Masa netto: 35,7 g (60 kapsułek po 500 mg).
Do wyprodukowania 500 mg ekstraktu z owoców aceroli użyto aż 25 000 mg owoców aceroli.

Zawartość składników roślinnych:
Standaryzowany ekstrakt z owoców aceroli:
1 kapsułka - 500 mg, w tym naturalna witamina C: 1 kapsułka - 250 mg

Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w prawidłowej produkcji kolagenu zapewniając
odpowiednie funkcjonowanie naczyń krwionośnych, kości, zębów, dziąseł, chrząstki i skóry. Witamina C zawarta w produkcie przyczynia
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Zrównoważony sposób żywienia, zdrowy tryb życia mają istotne znaczenie.

Składniki:
Ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia glabra), w tym naturalna witamina C pochodząca z owoców aceroli; HPMC - organiczna pochodna
celulozy
*składniki otoczki kapsułki

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

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

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

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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