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Citrosept Organic ekstrakt z grejpfruta 20 ml
 

cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 ml

Postać płyn

Producent INNE

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie odporność

Opis produktu
 

Duża zawartość witaminy C zawarta w preparacie pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w regeneracji
zredukowanej formy witaminy E.

Suplement diety dostarcza organizmowi cennych naturalnych antyoksydantów, dzięki czemu wspomaga leczenie stanów zapalnych
oraz zmniejsza uczucie zmęczenia.

Wskazania

Uzupełnienie diety w naturalne bioflawonoidy pochodzące z grejpfrutów oraz witaminy C w okresach zwiększonego występowania
przeziębienia i grypy.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Zalecana do spożycia dzienna porcja zawiera: Bioflawonoidy 19,5 mg; witamina C 73 mg (91% zalecanego dziennego spożycia); wartość
energetyczna 25 kJ/6 kcal; białka 0,01 g; węglowodany 2,5 g; tłuszcze 0 g

15 kropli rozpuszczone w 200 ml wody trzy razy dziennie (porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia). Nie przekraczać zalecanej porcji
do spożycia w ciągu dnia.

Skład

Ekstrakt z owoców grejpfruta z upraw ekologicznych 84% (gliceryna- nośnik, substancje pochodzące z grejpfruta); woda;kwas
askorbinowy (przeciwutleniacz).

Uwagi do stosowania
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Po otwarciu zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Produkt może być stosowany przez wegetarian.

Nie spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Osoby uczulone na owoce cytrusowe mogą po spożyciu wykazywać objawy uczuleniowe.

W przypadku stosowania leków nasercowych lub na nadciśnienie przed spożyciem Citroseptu Organic konieczna jest konsultacja
medyczna.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość:

20 ml kropli

Producent / Podmiot odpowiedzialny: CINTAMANI

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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