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Olejek z Oregano EkaMedica 50ml
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (butelka)

Producent JARO-POL EKAMEDICA, KOZY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Opis produktu
Podstawową substancją czynną, która decyduje, o tak pozytywnym działaniu oregano na nasze zdrowie, jest carvacrol (udział carvacrolu
w oleju z oregano w preparacie wynosi 70-80 %, resztę tworzy ponad 30 innych aktywnych składników). Oregano zawiera flawonoidy,
będące antyoksydantami, które wspomagają ochronę komórek przed atakiem wolnych rodników, odpowiedzialnych za przyspieszenie
starzenia się narządów wewnętrznych. Antyoksydanty zawarte w olejku z oregano wpływają na dobra kondycję, zdrowie, witalność.

Pojemność netto:
50ml

Składniki:
olejek z oregano 20% ( origanum vulgare), oliwa z oliwek extra virgin.

Sposób użycia:

Stosować w rozcieńczeniu, od 1-5 kropli na ok 100ml wody lub soku 1-3 razy dziennie.
Przed użyciem każdorazowo wstrząsnąć.
Nie należy przekraczać zalecanej maksymalnej porcji dziennej do spożycia w ciągu dnia.
Max porcja dzienna 15 kropli (0,36ml) zawiera 65mg olejku z oregano.

Sposób przechowywania:

przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Uwaga:
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 Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

Ważne informacje dotyczące suplementu

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia są ważne dla
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Producent:
EKAMEDICA
ul. Bielska 78a
43-340 Kozy
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