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Aura Herbals Nalewka
Paracelsusa: Odporność 200ml
Cena

29,91 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 3 dni

Numer katalogowy

5902768597226

Kod EAN

5902768597226

Producent

Aura Herbals

Opis produktu
Suplement diety w płynie Pharmatica
Nalewka Paracelsusa: wspierająca naturalną odporność - 20 dziennych porcji (200 ml)
Tonik zawiera ziołowe ekstrakty z rokitnika, lubczyku, bzu czarnego, wąkrotki, żurawiny, głogu, pokrzywy, czosnku, hibiskusa i
melisy. Wzbogacony w cynk, witaminę C pochodzącą z aceroli i witaminę E.
Produkt naturalny
Nalewka nie zawiera alkoholu ani związków syntetycznych. Bez dodatku cukru.
Zastosowanie
Preparat posiada działanie wspierające prawidłową odporność organizmu.
Witamina C zawarta w owocach rokitnika, aceroli oraz bzu czarnego wspomagają odporność organizmu.
Wąkrotka azjatycka wpływa korzystnie na krążenie.
Ziele melisy działa ogólnie uspakajająco, normalizując czynności układu pokarmowego.
Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Spożyć po posiłku, raz dziennie 2 łyżeczki (10 ml) lub dwa razy dziennie po 1 łyżeczce (5 ml).
Nalewkę można dodać do wody lub herbaty. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia (10 ml) w ciągu dnia.
Występujący osad świadczy o obecności naturalnych składników i nie stanowi wady produktu.
Zalecane dzienne spożycie:
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia - 10 ml (dwie łyżeczki).
Nie przekraczaj zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Przeciwwskazania
Nie podawać dzieciom poniżej 12 roku życia. Kobiety w ciąży i karmiące powinny przed zastosowaniem skonsultować się z
lekarzem. Nie stosować u osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu.
Ważne informacje
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że bardzo ważny i zalecany jest
zrównoważony sposób żywnienia i zdrowy tryb życia.
Składniki:
Woda, soki zagęszczone z aronii i jabłek, ekstrakty z: owoców rokitnika, korzeni lubczyku, owoców bzu czarnego, ziela
wąkrotki azjatyckiej, owoców żurawiny, owoców głogu, kwiatów hibiskusa, liści pokrzywy, czosnku, owoców aceroli
standaryzowany na 25% zawartość wit. C, ziela melisy, glukonian cynku, substancja przeciwutleniająca: d-alfa-tokoferol (wit.
E).
Zawartość w dziennej porcji (10ml)
ekstrakt z rokitnika : 320 mg
ekstrakt z lubczyku: 320 mg
ekstrakt z bzu czarnego: 300 mg
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ekstrakt z wąkrotki:250 mg
ekstrakt z żurawiny: 250 mg
ekstrakt z głogu: 200 mg
ekstrakt z pokrzywy: 200 mg
ekstrakt z czosnku: 200 mg
ekstrakt z hibiskusa: 200 mg
ekstrakt z melisy: 60 mg
glukonian z cynku: 5 mg (50% RWS*)
witamina C: 40 mg (50% RWS*)
witamina E 6 mg (50% RWS*)
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
Ilość netto: 200 ml odpowiada 20 zalecanym porcjom produktu.
Przechowywanie:
Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Suplement diety przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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