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IMBIR Sok z Imbiru i Cytryny z Witaminą C 490 ml
 

Cena: 25,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 490 ml

Postać płyn

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisImbir to roślina uprawiana w wilgotnym i ciepłym klimacie. Zawiera wiele cennych makroelementów tj. magnez, fosfor czy potas.
Korzeń imbiru wykazuje szereg cennych właściwości: działa przeciwzapalnie, stosowany jest przy zapaleniu stawów, zapaleniu oskrzeli,
działa żółciopędnie oraz pobudza motorykę przewodu pokarmowego. Rekomendowany jest także w profilaktyce choroby lokomocyjnej,
łagodzi nudności, działa przeciwbólowo, przeciwmigrenowo, przeciwwirusowo, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczo. Reguluje i obniża
poziom cholesterolu we krwi, wykazując działanie przeciwmiażdżycowe1. Badania pokazały także, że imbir ma zdolność do
neutralizowania wolnych rodników2.Nasz sok imbir z cytryną z witaminą C to połączenie pasteryzowanego soku z kłączy imbiru
lekarskiego (Zingiber officinale), pasteryzowanego soku z owoców cytryny zwyczajnej (Citrus limon) oraz witaminy C, dzięki czemu
jeszcze lepiej wspiera Twoją odporność! Ponadto witamina C wspomaga pracę układu nerwowego, ochronę komórek przed stresem
oksydacyjnym i prawidłową produkcję kolagenu. Przyczynia się także do zmniejszenia uczucia zmęczenia.Właściwości
imbiru:wspomaga prawidłową pracę układu odpornościowegołagodzi migrenydziała przeciwzapalnieprzyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania układu pokarmowegoSposób użyciaDzieci powyżej 6. roku życia i dorośli: 60 ml (4 łyżki stołowe – łyżka stołowa
odpowiada 15 ml) dziennie.Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane
jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i
prowadzenia zdrowego trybu życia.Skład48 ml soku z kłączy imbiru lekarskiego, 12 ml soku z owoców cytryny zwyczajnej i 18 mg
witaminy C (22,5% referencyjnej wartości spożycia).Składniki:Pasteryzowany sok z kłączy imbiru lekarskiego (Zingiber officinale),
pasteryzowany sok z owoców cytryny zwyczajnej (Citrus limon), kwas L-askorbinowy (witamina C).UWAGA! Produkt może nieznacznie
różnić się barwą i smakiem w zależności od partii. Może wytrącić się naturalny osad. Przed spożyciem wstrząsnąć.
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