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CITROSEPT ORGANIC krople 20 ml
 

Cena: 36,70 PLN

Opis słownikowy

Producent CINTAMANI POLAND

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

Citrosept jest suplementem diety, którego głównym składnikiem jest ekstrakt z pestek, miąższu i białych części grejpfruta. Jest on
koncentratem flawonoidów występujących naturalnie w owocach oraz witaminy C. Jako rozcieńczalnik (nośnik) zastosowano wodny
roztwór gliceryny roślinnej. Citrosept Organic został wyprodukowany z grejpfrutów pochodzących wyłącznie z certyfikowanych
ekologicznych upraw.

 

OpisWskazania

Citrosept Organic jest polecany jako uzupełnienie diety w naturalne bioflawonoidy pochodzące z grejpfrutów oraz witaminę C, których
spożycie jest szczególnie korzystne w okresie podwyższonej możliwości wystąpienia przeziębień. 

 

OpisDziałanie

Ekstrakt z grejpfruta zawarty w Citrosepcie łagodzi negatywne działanie wolnych rodników na organizm.  Bioflawonoidy zawarte w
dziennej porcji produktu przyczyniają się do prawidłowego stanu naczyń włosowatych.

Oprócz tych właściwości flawonoidy zawarte w ekstrakcie z grejpfruta występującym w Citrosepcie regulują równowagę
mikrobiologiczną organizmu.
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OpisSposób użycia

15 kropli rozpuszczone w 200ml wody trzy razy dziennie (porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia). Nie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia.

 

OpisSkład

ekstrakt z owoców grejpfruta z upraw ekologicznych 84% (gliceryna – nośnik, substancje pochodzące z grejpfruta), woda, kwas
askorbinowy (przeciwutleniacz).

Produkt zawiera 800 mg bioflawonoidów na 100 ml.

 

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia zawiera średnio:

  

bioflawonoidy

  

19,5 mg
  

witamina C

  

73,0 mg (91% zalecanego dziennego spożycia)
  

wartość energetyczna     

  

25 kJ / 6 kcal
  

białka

  

0,01 g
  

węglowodany

  

2,50 g
  

tłuszcze

  

0,00 g

 

 

 

 

 

 

OpisWażne

Przed użyciem wstrząsnąć. Po otwarciu zużyć w ciągu 6 miesięcy. Produkt może być spożywany przez wegetarian. W przypadku
stosowania leków nasercowych lub na nadciśnienie przed spożyciem Citroseptu Organic konieczna jest konsultacja lekarska.
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