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POLSKA RÓŻA witamina C naturalna 100% sok z owoców
róży 250 ml
 

Cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PRO-PHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy

Opis produktu
 

WłaściwościPOLSKA RÓŻA witamina C naturalna 100% sok z owoców róży 250 mlSok z naturalną witaminą COwoce róży to naturalne
źródło witaminy C. Sok z tej rośliny wyróżnia się przyjemnym, charakterystycznym smakiem, który przypadnie do gustu zarówno
dzieciom, jak i dorosłym.Naturalna witamina C to składnik, którego warto dostarczyć organizmowi, aby wesprzeć jego prawidłowe
funkcjonowanie. Dlatego sok z witaminą C idealnie sprawdzi się w zimowej porze. Witamina C dla dzieci, zgodnie z zaleceniami EFSA,
jest zalecana w ilości: 15 mg/d – dzieci w wieku 1-3 lat, 25 mg/d – dzieci 4-6 lat, 40 mg/d – dzieci 7-10 lat, 60 mg/d -dzieci 11/14 lat
oraz 85 mg/d dla młodzieży 15-17 lat.Czysty sok z owoców róży, bogaty w naturalną, owocową witaminę C.Wysoka zawartość witaminy
C (450 mg witaminy C w 100 ml) przyczynia się do:prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i układu
nerwowego,utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego i funkcji psychologicznych,zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia,pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu co ma wpływ na właściwe funkcjonowanie naczyń krwionośnych, kości,
dziąseł,pomaga zachować zdrową skórę,ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego przyswajania przez organizm żelaza,pomaga
również w utrzymaniu właściwego stanu błon śluzowych oraz prawidłowego widzenia.Zalecane spożycieProponowany sposób podania:
2x dziennie po 50 ml soku (rano i wieczorem).WażneProdukt do bezpośredniego spożycia lub rozcieńczenia.Objętość netto: 250 ml,
butelka szklana z brązowego szkła (zabezpiecza sok przed utratą właściwości odżywczych i witamin)Składniki100% sok z owoców róży
(Rosa rugosa).Średnia wartość odżywcza w 100 ml soku:   Wartość

energetyczna
(energia)

328 kJ/ 77 kcal 

Tłuszcz 0,0 g
 w tym kwasy
tłuszczowe nasycone 

0,0 g
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Węglowodany 18,02 g
w tym: cukry 17,79 g
Białko 0 g
Sól 0,0055 g
 Witamina C 450 mg

ProducentPolska Róża Ernest Michalski Sp. z o.o.ul. Rakowiecka 36 lokal
24302-532 Warszawa
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