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ŻURAWINA sok 500 ml PRODUKT BONIFRATERSKI
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

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

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

ŻURAWINA sok 500 ml PRODUKT BONIFRATERSKI, suplement diety. 

Naturalny sok z owoców żurawiny jest tradycyjnym środkiem stosowanym pomocniczo przy kuracjach infekcji dróg moczowych.

Naturalny sok z owoców żurawiny z witaminą C wspomaga utrzymanie naturalnej odporności organizmu. Żurawina jest tradycyjnym
środkiem stosowanym pomocniczo przy kuracjach infekcji dróg moczowych. Jej owoce zawierają aktywne biologicznie związki,
utrudniające przyleganie bakteriom chorobotwórczym do ścian układu moczowego. Przyspieszają wydalanie bakterii z moczem, co
pomaga zmniejszyć ryzyko występowania infekcji.

 

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 20 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.

Może wytrącić się naturalny osad. Przed użyciem wstrząsnąć. Produkt pasteryzowany.

 

Sposób użycia
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50 ml dziennie.

Zalecana porcja dzienna (50 ml) zawiera:

Witamina C 120 mg (150% ZDS)*

Sok z owoców żurawiny 49,98 ml

*zalecane dzienne spożycie

 

Skład

Sok z owoców żurawiny (Vaccinium oxycoccus), kwas L–askorbinowy (źródło witaminy C). 

Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety. Produkt gotowy do bezpośredniego spożycia. Płynna postać ułatwia wchłanianie.

 

Producent:

Alter Medica Jan Szupina  

ul. Spokojna 11

34-300 ŻYWIEC

 

Podmiot odpowiedzialny:

Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego p.w. zwiastowania Najświętszej Maryi Panny – fate bene fratelli,  

ul. Krakowska 48,  

31-066 Kraków
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