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EkaMedica Syrop dzika róża,malina 0,3
 

Cena: 7,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

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

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Syrop Dzika Róża Malina
suplement diety
300 ml

Syrop z owoców malin i dzikiej róży zawierający naturalną witaminę C pochodzącą z ekstraktu z owoców aceroli – suplement diety.
Pasteryzowany.

Składniki: sok z owoców dzikiej róży z zagęszczonego soku (41%), cukier trzcinowy (39,8%), sok z owoców malin z zagęszczonego soku
(19%), ekstrakt z owoców aceroli, w tym naturalna witamina C.

Smak i barwa mogą różnić się w zależności od użytych odmian owoców.

Zalecana porcja do spożycia: dwie łyżki (20 ml) do czterech łyżek (40 ml) dziennie. Spożywać bezpośrednio lub jako dodatek do
napojów. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przed użyciem każdorazowo wstrząsnąć. Osad pochodzenia naturalnego.

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

Sposób przechowywania: przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Chronić przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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
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 opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent: EkaMedica
Dystrybutor: Jaro-Pol Jarosław Rozmus (ul. Bielska 78a, 43-340 Kozy)
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