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NATURA MIX WSPARCIE Aboca 20 saszetek
 

Cena: 46,00 PLN

Opis słownikowy

Postać saszetki

Producent Aboca S.p.A.

Opis produktu
 

Natura Mix - wsparcieZ substancjami o działaniu wspomagającym i odbudowującym odporność . Dla dzieci i dorosłych.

Natura Mix Wsparcie jest produktem w 100% naturalnym, który zawiera wyjątkowe Mleczko Pszczele Aboca uzyskane w procesie
liofilizacji 600 mg świeżego mleczka pszczelego, połączone z liofilizowanym sokiem z Aceroli o działaniu wspomagającym i
wzmacniającym.
Skład uzupełnia mieszanka czerwonych owoców - Cyanidin-3 o wysokim poziomie antocyjanów, zawierająca liofilizowane soki z czarnej
borówki, bzu czarnego i jeżyny, dobrane specjalnie z uwagi na ich synergiczne działanie.
Liofilizowany sok z czarnej borówki charakteryzuje się silnym działaniem antyoksydacyjnym, a liofilizowany sok z bzu czarnego jest
również użyteczny dla naturalnych mechanizmów obronnych organizmu.
Dzięki swoim cechom, Natura Mix Wsparcie saszetki rozpuszczalne, wskazane są w następujących przypadkach:

  okresy osłabienia
  okresy przesilenia
  stres dnia codziennego.

Natura Mix Wsparcie saszetki rozpuszczalne, są wskazane dla dzieci i dorosłych, którzy potrzebują wsparcia funkcji fizjologicznych
organizmu.

SPOSÓB UŻYCIA
Dzieci do 6 roku życia: zaleca się zażywanie 1 saszetki dziennie, najlepiej rano. Dzieci powyżej 6 roku życia oraz dorośli: 2 saszetki
dziennie.
Zawartość saszetki może być rozpuszczona bezpośrednio w ustach lub w wodzie, w soku, czy jogurcie.

OSTRZEŻENIA DO STOSOWANIA
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej
diety. Zróżnicowany sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Suplementy diety
powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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CYANIDIN-3
Z badań Aboca, zespół łatwo przyswajalnych soków liofilizowanych, odznaczający sie? wysoką zawartos´cią cyjanidyno-3-glukozydu:
naturalnej substancji nalez˙ącej do klasy antocyjanozydów.
Składniki:
Cukier trzcinowy, liofilizowane mleczko pszczele, liofilizowany sok z owoców aceroli (Malpighia punicifolia), inulina z korzenia cykorii
podróżnika (Cichorium intybus), naturalny aromat, liofilizowany sok z czarnej borówki (Vaccinium myrtillus), liofilizowany sok z owoców
bzu czarnego (Sambucus nigra), guma z akacji senegalskiej (Acacia senegal), liofilizowany sok z jeżyny (Rubus fruticosus), suchy
ekstrakt z czarnej borówki (Vaccinium myrtillus).

Suplement diety
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