Doporučené dávkování: 1x denně 1-2 čajové lžičky prášku, dobře rozpustit
v 3 dcl vody a vypít. Denní dávka 7,63 g (2 čajové lžičky).
Upozornění: Není náhradou pestré stravy. Skladovat mimo dosah malých
dětí. Není určeno pro děti do 3 let. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
Ukládejte v pevně uzavřeném obalu, v suchu při teplotě do 25°C. Nepřekra
čujte doporučené denní dávkování. Dodržujte zdravý životní styl.
Složení: Maltodextrin, inulín - čekanková vláknina, aloe vera extrakt 200:1
(aloe barbadensis miller) - list, mladý ječmen (hordeum vulgare) - list, pikolinát
chromitý, acai extrakt 4:1 (euterpe oleracea) - plod, cholin bitartrát, spirulina
(arthrospira platensis), lapacho (tabebuia impetiginosa) extrakt 10:1- kůra,
protispékavá látka uhličitan hořečnatý, regulátor kyselosti - kyselina citronová
Hmotnosť obsahu / Hmotnost obsahu: 228 g
Vyrobené v EU pre / vyrobeno v EU pro: Activstar s.r.o.
Dolný Moštenec 163, 017 01 Považská Bystrica, www.activstar.eu

Minimálna trvanlivosť / šarža:
Minimální trvanlivost / šarže: 15.10.2024 / L412822

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK / DOPLNĚK STRAVY

Activ

DETOX

Prášok na prípravu instantného nápoja

Zloženie v dennej dávke (2 čajové lyžičky - 7,63 g)
Složení v denní dávce (2 čajové lžičky - 7,63 g)
Inulín- čakanková vláknina / Inulin- čekanková vláknina
4 000 mg
Spirulina platensis
500 mg
Acai extrakt 4:1
450 mg
Mladý jačmeň / Mladý ječmen
300 mg
Cholín / Cholin
82 mg
Lapacho extrakt 10:1
50 mg
Aloe vera extrakt 200:1
10 mg
Chróm / Chrom
20 µg (50% RVH / RHP)
RVH - Referenčná výživová hodnota / RHP - Referenční hodnota příjmu

Odporúčané dávkovanie: 1x denne 1-2 čajové lyžičky prášku, dobre
rozpustiť v 3 dcl vody a vypiť. Denná dávka 7,63 g (2 čajové lyžičky).
Upozornenie: Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada roz
manitej stravy. Skladovať mimo dosahu malých detí. Nevhodné pre deti,
tehotné a dojčiace ženy. Ukladajte v pevne uzatvorenom obale, v suchu
pri teplote do 25 °C. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie
presiahnúť. Dodržujte zdravý životní štýl.
Zloženie: Maltodextrín, inulín - čakanková vláknina, aloe vera extrakt
200:1 (aloe barbadensis miller) - list, mladý jačmeň (hordeum vulgare) list, pikolinát chrómitý, acai extrakt 4:1 (euterpe oleracea) - plod, cholín
bitartrát, spirulina (arthrospira platensis), lapacho (tabebuia impetiginosa)
extrakt 10:1- kôra, protihrudkujúca látka uhličitan horečnatý, regulátor
kyslosti - kyselina citrónová

www.activstar.eu

Prášek na přípravu instantního nápoje.

