Sok NFC czarny bez z cynkiem

suplement diety

Sok z czarnego bzu otrzymywany jest z dojrzałych owoców czarnego
bzu (Sambucus nigra) i posiada charakterystyczną dla nich
ciemnogranatową barwę oraz cierpki, lekko kwaśny smak. Czarny bez
wspomaga prawidłową pracę układu odpornościowego. Wykazuje
właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu pomaga w ochronie

komórek przed stresem oksydacyjnym.
Cynk

wspomaga

prawidłowe

funkcjonowanie

układu

odpornościowego, ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym oraz
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu kwasów
tłuszczowych. Ponadto cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
oraz pomaga zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie.

Sok nfc
Nasz produkt zawiera sok, który jest bezpośrednio wyciskany a nie odtwarzany z
koncentratu. Na etykiecie widnieje dumna naza NFC (NOT FROM CONCENTRATE /
Nie z koncentratu)

Z dodatkiem cynku

W trosce o Twoją odporność nasz produkt zawiera dodatek cynku. Cynk
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ PRODUKT?

Bez konserwantów
Produkt nie zawiera konserwantów dlatego po otwarciu należy przechowywać
butelkę w lodówce zgodnie z informacją znajdującą się na etykiecie.

Bez barwników
Po przelaniu do szklanki każdy produkt ma barwę charakterystyczną dla soków NFC.

Pasteryzowany
Produkt podlega procesowi pasteryzacji celem przedłużenia przydatności do

spożycia – jest to bezpieczna metoda, zapewniająca zachowanie jego świeżości.

Korek zabezpieczający w szyjce butelki
Korek znajdujący się w szyjce butelki zabezpiecza przed nadmiernym wypływaniem
produktu po jego przechyleniu - umożliwia to bardziej precyzyjne nalewanie do
szklanki.

Ciemne szkło butelki
Produkty w szklanych opakowaniach są cenione za to, że długo zachowują świeżość,
smak i aromat, a ciemny kolor szkła chroni zawartość przed dostępem światła, które
może wpłynąć negatywnie na jej wartości.

Szerokość oferty smaków
W naszej ofercie znajduje się 7 wyselekcjonowane smaków soków. Każdy znajdzie
coś dla siebie.

SKŁADNIKI
Sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra), glukonian cynku.

ZASTOSOWANIE
Preparat polecany jest dla dzieci powyżej 10. roku życia i dorosłych jako uzupełnienie

codziennej diety, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym i w okresie przesilenia
wiosennego.

ZALECANE SPOŻYCIE
Dzieci powyżej 10. roku życia i dorośli: 50 ml dziennie. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być
stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego
stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu
życia.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w lodówce,
nie dłużej niż 7 dni. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

DZIENNA PORCJA
Dzienna porcja (50 ml) zawiera: 6 mg cynku.

KRAJ POCHODZENIA
Polska
UwagaProdukt może nieznacznie różnić się barwą i smakiem w zależności od partii.
Może wytrącić się naturalny osad. Przed spożyciem wstrząsnąć. ×Odrzu? alert

Objętość netto

490 ml

Kod EAN
590 496 001 705 2
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