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ALTER MEDICA SOK GRANAT 1000ml
 

Cena: 19,55 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 1 l

Postać -

Producent ALTER MEDICA JAN SZUPINA

Opis produktu
 

Alter Medica Sok Granat 1000 ml

**Opis produktu:**

Granat uprawiano już 3 tysiące lat p.n.e. W starożytnym Egipcie roślinę tę czczono jako świętą, a medycyna Chin uznawała sok z granatu
za "skoncentrowane życie" i symbol długowieczności. W starożytnej Grecji owoc granatowca był uważany za symbol wiecznej młodości
i płodności. Mieszkańcy Orientu wiążą go z nieśmiertelnością, a w krajach arabskich pestkami granatu obrzuca się nowożeńców, co ma
zapewnić im płodność i dozgonną miłość.
Tym co najbardziej ekscytuje, było odkrycie w granatach bardzo dużych ilości kwasu elagowego, potężnego fitochemicznego
przeciwutleniacza. Owoc granatu jest jednym z najobfitszych jego źródeł na świecie.
Ten naturalny antyoksydant wzbogacając codzienną dietę, wspomaga ochronę ścian naczyń krwionośnych przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników. Stymuluje również proces syntezy tlenku azotu, który przyczynia się do prawidłowego przepływu krwi
w naczyniach krwionośnych. Owoc granatu zawiera również dużo witaminy C, niacyny, potasu, błonnika oraz białka.

**Składniki:**

Sok z owoców granatu (Punica granatum L.), :kwas L-askorbinowy źródło witaminy C

**Działanie:**

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

**Zalecane spożycie:**

50 ml soku wypić najlepiej rano, przed posiłkiem. Produkt gotowy do bezpośredniego spożycia.

**Wielkość opakowania:**
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1000 ml

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

Alter Medica
ul. Spokojna 11
34-300 Żywiec

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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