PŘÍCHUŤ MALINA

se sladidly steviol glykosidy a sukralóza
Doporučené dávkování: 1x denně 1 čajová lžička prášku, dobře rozpustit
v 3 dcl vody a vypít. Denní dávka 4 g (1 čajová lžička).
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. Nepřekračujte doporučené
denní dávkování. Dodržujte zdravý životní styl.
Složení: Maltodextrin, čakanková vláknina - inulín, methylsulfonylmethan,
glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, acerola (Malpighia glabra) extrakt 25%
vitaminu C - kyseliny L - askorbové, vitamín D3- cholekalciferol, ovovital®, malinový
prášek, aroma malina, vitamín C - kyselina L-askorbová, sladidla steviol glykosidy
- extrakt stévia rebaudiana, sukralóza, regulátor kyselosti - kyselina citronová,
protispékavá látka-uhličitan hořečnatý, zahusťovadlo - xanthan
Hmotnosť obsahu / Hmotnost obsahu: 230 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: 29.04.2024 / L171422

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK / DOPLNĚK STRAVY

Activ

BODY

Prášok na prípravu instantného nápoja s vitamínom C,
ktorý prispieva k prirodzenej tvorbe kolagénu
pre normálnu funkciu kostí a chrupaviek

PRÍCHUŤ MALINA

so sladidlami glykozidmi steviolu a sukralózou
Zloženie v dennej dávke (1 čajová lyžička - 4 g)
Složení v denní dávce (1 čajová lžička - 4 g)
Metylsulfonylmetán / Metylsulfonylmetan (MSM)
1 000 mg
Glukozamín sulfát 2KCl / Glukosamin sulfát 2KCl
500 mg
Chondroitín sulfát / Chondroitin sulfát
150 mg
Vitamín C
120 mg (150 % RVH / RHP)
Vitamín D3
2,5 µg (50 % RVH / RHP)
RVH - Referenčná výživová hodnota / RHP - Referenční hodnota příjmu

Odporúčané dávkovanie: 1x denne 1 čajová lyžička prášku, dobre rozpustiť
v 3 dcl vody a vypiť. Denná dávka 4 g (1 čajová lyžička).
Upozornenie: Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej
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, čakanková vláknina - inulín, metylsulfonylmetán,
glukozamín sulfát, chondroitín sulfát, acerola (Malpighia glabra), vitamín
D3 - cholekalciferol, ovovital®, malinový prášok, aróma malina, vitamín
C - kyselina L-askorbová, sladidlá glykozidy steviolu, sukralóza, regulátor
kyslosti - kyselina citrónová, protihrudkujúca látka-uhličitan horečnatý,
zahusťovadlo - xantánová guma

www.activstar.eu

Prášek na přípravu instantního nápoje s vitaminem C,
který přispívá přirozené tvorbě kolagenu pro
normální funkci kostí a chrupavek

