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Sok 100 % z Malin 490ml OLEOFARM
 

Cena: 25,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 490 ml

Postać -

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Środek spożywczy

PRODUCENT: Oleofarm Sp. z o.o. ul. Mokronoska 8 52-407 Wrocław

ILOŚĆ: 490 ml

 

Malina 100% sok z owoców, malinaVital

 

ZASTOSOWANIE:

Malina właściwa (Rubus idaeus L.) jest rośliną uprawianą tradycyjnie w wielu krajach świata. Sok wyciskany bezpośrednio z owoców
maliny charakteryzuje się czerwonopurpurowym kolorem i aromatycznym, naturalnie kwaśnym smakiem. Stanowi doskonałe
uzupełnienie codziennej diety i może być spożywany przez osoby w każdym wieku, również dzieci. Polecany jest szczególnie w okresie
jesienno-zimowym i w okresie przesilenia wiosennego.  

 

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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Środek spożywczy - użycie stosowanie do potrzeb

 

Wartość odżywcza 100 ml soku: wartość energetyczna (energia) – 90 kJ/21 kcal, tłuszcz – 0 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone – 0
g, węglowodany – 5,3 g, w tym cukry – 5,2 g, błonnik – 0 g, białko – 0 g, sól – 0 g.  

 

SKŁAD:

100% sok z owoców maliny właściwej (Rubus idaeus L.).  

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu  Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie
ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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