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DR JACOBS Eliksir z granatów płyn 500 ml
 

Cena: 128,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać płyn

Producent DR. JACOBS POLAND RADOSŁAW
ARASZKIEWICZ

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDR JACOBS Eliksir z granatów płyn 500 mlEliksir z granatów to czysty koncentrat soku i miąższu z owoców granatu,
częściowo poddanych żywej fermentacji za pomocą bakterii probiotycznych. Dzięki temu jest łagodny dla żołądka i łatwoprzyswajalny.
Produkt przyjazny cukrzykom. Przeznaczony zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Ma także przyjemny, owocowo-korzenny smak.Na jedną
butelkę tego wyjątkowego koncentratu, zwanego często napojem młodości, zużyto ok. 50 najlepszej jakości, świeżych, dojrzałych na
słońcu owoców granatu. Metoda wytwarzania próżniowego i żywej fermentacji pozwalają zachować maksymalną ilość bioaktywnych i
łatwo przyswajalnych polifenoli. Dlatego koncentrat ten zawiera wszystko co najlepsze w granacie, który już od starożytności zwany jest
„owocem życia”.Eliksir z granatów Dr. Jacob’s, zwany eliksirem młodości, zawiera 21 razy więcej antyoksydantów niż świeży sok z
granatów i dużo razy więcej od znanych napojów o działaniu przeciwutleniającym.Ponad 200 badań naukowych w ostatnich latach
potwierdziło pozytywny wpływ owoców granatu na zdrowie.Eliksir z granatuWysoka bioaktywność – tylko jedna łyżeczka 10 ml Eliksiru
z granatów zawiera tyle wysoce bioaktywnych antyutleniaczy co 1 butelka dobrego czerwonego wina lub 0,5 l zielonej herbaty. Butelka
500ml Eliksiru z granatów Dr. Jacob’s posiada moc przeciwutleniającą TEAC 225 mmol oraz zawiera 18 000 mg polifenoli. 20ml
koncentratu posiada moc przeciwutleniającą 9 mmol TEAC i zawiera 720mg polifenoli.Zalecane spożyciePorcja zalecana do spożycia w
ciągu dnia:– 10 ml– przy zwiększonym zapotrzebowaniu: dwa razy 10 ml.Spożywać rozcieńczony w szklance wody lub soku przed lub 2
godziny po posiłku.Nie łączyć z posiłkami białkowymi lub zawierającymi tłuszcze zwierzęce.WażnePo otwarciu przechowywać w
lodówce, spożyć w ciągu 7 tygodni. Przed użyciem wstrząsnąć. Wytrącający się osad jest naturalny. Poszczególne partie produktu mogą
różnić się konsystencją i kolorem (zależnie od partii surowca), co nie ma wpływu na jakość i zawartość substancji
aktywnych.Składnikikoncentrat soku i miąższu owoców granatu – częściowo przefermentowany (95%), koncentrat z owoców dzikiego
bzu, naturalny aromat (ekstrakt waniliowy), stabilizator - pektyna cytrusowa, przyprawy (0,1%).Przed użyciem
wstrząsnąć.Wyprodukowany i rozlewany w Niemczech.ProducentDystrybutor:Dr. Jacob's Polandul. Kasprzaka 7 / U 1, 01-211
WarszawaTel.: 22 490 94 30
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