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POKRZYWA sok 500 ml PRODUKT BONIFRATERSKI
 

Cena: 22,49 PLN

Opis słownikowy

Producent PROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITAL.
ŚW. JANA BOŻEGO PW. ZW. NMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

POKRZYWA sok 500 ml PRODUKT BONIFRATERSKI, suplement diety.

Naturalny sok z liści pokrzywy z witaminą C wspomaga usuwanie z organizmu szkodliwych produktów przemiany materii.

Naturalny sok z liści pokrzywy z witaminą C wspomaga usuwanie z organizmu szkodliwych produktów przemiany materii, jest
tradycyjnie stosowany do pielęgnacji skóry, szczególnie przetłuszczającej się, oraz pomocniczo w dolegliwościach skóry głowy.
Wspomaga kondycję paznokci, wzmacnia włosy oraz ogranicza ich wypadanie, wykazuje korzystne działanie w obrębie układu
pokarmowego. Polecany jest osobom dbającym o zdrowy układ moczowy. Liście pokrzywy to bogactwo cennych dla zdrowia substancji:
witamin (K, C, z grupy B); garbników, składników mineralnych (wapnia, magnezu, potasu, fosforu, żelaza, manganu i krzemu), a także
barwników roślinnych: chlorofilu oraz beta-karotenu. Nie zawiera konserwantów, sztucznych barwników, cukru i substancji słodzących.

 

Warunki przechowywania

Przechowywać szczelnie zamknięty, w temperaturze pokojowej, nie przekraczającej 25 C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodowce do 12 dni.

Ze względu na zawartość naturalnych składników – kolor, zapach i smak poszczególnych partii mogą się różnić. Nie ma to żadnego
wpływu na jakość i działanie produktu. Osad pochodzenia naturalnego. Przed użyciem wstrząsnąć. Produkt pasteryzowany.

 

Sposób użycia

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/pokrzywa-sok-500-ml-produkt-bonifraterski.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

25 ml dwa razy dziennie, poł godziny przed posiłkiem. Ze względu na intensywny smak można rozcieńczyć wodą lub sokiem w stosunku
min. 1:1 lub większym.

Zalecana porcja dzienna (50 ml) zawiera:

25 ml soku z liści pokrzywy

120 mg witaminy C (150 % ZDS*)

*zalecane dzienne spożycie

 

Skład

Sok z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.), woda, kwas L-askrobinowy – źródło witaminy C, kwas cytrynowy – regulator
kwasowości.

Produkt naturalny, przeznaczony dla osób dorosłych. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji. Suplement diety nie
może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie zaleca się spożywania produktu przez kobiety w ciąży oraz matki karmiące.

 

 

Producent:

Alter Medica Jan Szupina  

ul. Spokojna 11

34-300 ŻYWIEC

 

Podmiot odpowiedzialny

Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny – fate bene fratelli  

ul. Krakowska 48,  

31-066 Kraków
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