
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

Cytryniec chiński EkaMedica kaps. 60kaps.
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

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

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Cytryniec Chiński - Schisandra (60 kaps.)

Opis
Cytryniec Chiński – suplement diety, który wzmacnia system nerwowy, wspomaga układ trawienny i metabolizm.

Owoce te bogate są w cukry, kwasy organiczne (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas winowy) flawonoidy, katechiny, antocyjany,
garbniki, olejki eteryczne, i witaminę C. Nasiona natomiast zawierają schizandrynę, schizandrol (substancje tonizujące i wzmacniające),
witaminę E oraz substancje oleiste. Ponadto w owocach cytryńca znaleziono także węglowodany, białka, kwasy tłuszczowe oraz makro i
mikroelementy: wapń, magnez, fosfor, potas, sód, glin, cynę, żelazo, mangan, kobalt, nie stwierdzono natomiast glikozydów ani
alkaloidów. Na szczególna uwagę zasługuje schizandryna, która wspomaga nasz wzrok. Jako ciekawostkę można przypomnieć, że
podczas II wojny światowej podawano lotnikom radzieckim przed nocnymi lotami wyciągi z owoców cytryńca, ponieważ znacznie
zwiększały ostrość widzenia w ciemności. Oferujemy Państwu Cytryniec Chiński – suplement diety, który wzmacnia system nerwowy,
wspomaga układ trawienny i metabolizm, wspomaga wzrok, działa antyoksydacyjnie, wzmacnia układ odpornościowy, korzystnie
wpływa na zdolność do pracy umysłowej i fizycznej.

CYTRYNIEC CHIŃSKI – suplement diety

Zalecane przyjmowanie: 1-2 kapsułki dziennie, popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie stosować u kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.

Warunki przechowywania: preparat przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępnym dla małych dzieci.

Opakowanie:
60 kapsułek

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
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 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
Adres: Bielska 78 a,
43-340 Kozy
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