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Blu Active 150 ml
 

Cena: 17,93 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać płyn

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Blu Active, płyn, 150ml

Blu Active to kompozycja zawierająca podwójnie standaryzowany na zawartość polifenoli i antocyjanów ekstrakt z owoców czarnego
bzu, sok z owoców czarnego bzu, 5 witamin z grupy B, witaminę C, cynk, bioflawonoidy cytrusowe i ekstrakt z kwiatu lipy.

Czarny bez i lipa wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Ponadto lipa wspiera prawidłowe funkcjonowanie
górnych dróg oddechowych, a czarny bez ma właściwości antyoksydacyjne. Witamina C i cynk pomaga chronić komórki przed stresem
oksydacyjnym i pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Cynk pomaga także utrzymać prawidłowy
metabolizm makroskładników odżywczych, a witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w
prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych. Suplement zawiera również 5
witamin z grupy B: niacynę, kwas pantotenowy, ryboflawinę, tiaminę oraz biotynę.
Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie: dorośli: 10ml (2 łyżeczki dołączone do opakowania) 3 razy dziennie. Przed spożyciem wstrząsnąć.

Składniki: glicerol, sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra), woda, substancja słodząca: syrop sorbitolowy, ekstrakt z owoców
czarnego bzu (Sambucus nigra) standaryzowany na 6,1% polifenoli i 3,7% antocyjanów, L-askorbinian sodu, ekstrakt z kwiatu lipy
drobnolistnej (Tilia cordata), ekstrakt z owocu gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium) standaryzowany na zawartość bioflawonoidów,
glukonian cynku, substancja konserwująca: sorbinian potasu, amid kwasu nikotynowego, Dpantoteinian wapnia, maltodekstryna,
ryboflawina, monoazotan tiaminy, D-biotyna.

30ml płynu zawiera: sok z czarnego bzu 9,4g, podwójnie standaryzowany ekstrakt z owoców czarnego bzu 2,4g (w tym: 148mg
polifenoli, 89mg antocyjanów), witamina C 240mg (300%)*, ekstrakt z kwiatu lipy 150mg, bioflawonoidy cytrusowe 90mg, cynk 15mg
(150%)*, niacyna 16mg (100%)*, kwas pantotenowy 6mg (100%)*; witamina B2 1,4mg (100%)*; witamina B1 1,1mg (100%)*, biotyna
50mcg (100%)* .

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia
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Ważne wskazówki:
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. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w ciemnym miejscu.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
Oleofarm Sp. z o.o.,
Mokronoska 8,
52-407 Wrocław
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