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Dzika Róża skórka 200g
 

Cena: 21,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 g (pojemnik)

Postać prosz.doust.

Producent SANBIOS (DYSTRYB.)

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

DZIKA RÓŻA SKÓRKA

suplement diety

200g

Jest to czysta skórka z dzikiej róży zmielona do postaci grubego proszku, którą zażywa się łyżeczką.

Owoc róży bez pestki (proszek) to:

  źródło błonnika (rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego) regulujące pracę jelita grubego, rozmiękczenie stolca, czyszczenie zachyłków
jelita grubego i dodatkowo źródło naturalnej witaminy C.
  źródło naturalnej witaminy C oraz witamin z grupy A, B, E, K i flawonoidów, chroniących witaminę C przed rozkładem.

Składniki

skórka dzikiej róży (Rosa canina), suszona i grubo zmielona.

Jedna czubata łyżeczka proszku (5g) zawiera ok. 100 mg czystej naturalnej witaminy C.

Zawartość naturalnej witaminy C w dawce maksymalnej (3 łyżeczki tj. 15 g proszku):

300 mg, co stanowi 375 % dobowego zapotrzebowania

Masa netto

200 g
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Właściwości składników

  Naturalna witamina C zawarta w róży hamuje procesy starzenia się organizmu, miany miażdżycowe oraz ma działanie ogólnie
wzmacniające.
  Wpływa na polepszenie odporności przed infekcjami.
  Hamuje wytwarzanie się w przewodzie pokarmowym niebezpiecznych nitrozoamin powstających w wyniku spożywania warzyw obficie
nawożonych związkami azotu.
  Róża pomocniczo stosowana jest do leczenia różnych schorzeń wątroby, nerek i przewodu pokarmowego.
  Nowe badania wykazują skuteczność stosowania tej rośliny w chorobach zwyrodnieniowych stawów.

Zalecane dzienne spożycie

Łyżeczkę proszku zażywać 2-3 razy dziennie przed posiłkiem obficie popijając.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
  Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
  Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
  Przechowywać w temperaturze pokojowej.
  Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
  Chronić od wilgoci i światła.

Podmiot odpowiedzialny

SANBIOS

Sikory 3

44 -100 Gliwice
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