Prášek pro přípravu instantního nápoje s citronovou příchutí. Sladidlo
steviol glykosidy rostlinného původu. S kolagenem, vitaminem C
a kyselinou hyaluronovou.
SLOŽENÍ V 1 DÁVCE (5,8 g): Hydrolyzovaný kolagen (vepřový) – 3 000 mg,
Kyselina citronová – regulátor kyselosti, Hydrogenuhličitan sodný –
regulátor kyselosti, Acerola (Malpighia glabra) extrakt z plodu 25%
vitaminu C – obsahuje 80 mg vitaminu C (100% RHP), aroma citron,
uhličitan hořečnatý – protispékavá látka, sladidlo steviol glykosidy,
sodná sůl kyseliny hyaluronové – 20 mg .
RHP- referenční hodnota příjmu
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ: 1 čajovou lžičku (5,8 g) rozpustit ve
2 dcl vody a vypít. Doporučujeme užívat 2 nápoje denně.
UPOZORNĚNÍ: Není náhradou pestré stravy. Ukládat mimo dosah
dětí. Nevhodné pro děti a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené
denní dávkování. Dbejte na zdravý životní styl.
SKLADOVÁNÍ: Uchovejte v dobře uzavřeném obalu, v suchu a temnu
při teplotě do 25°C.
HMOTNOST netto: 230 g

Minimální trvanlivost a číslo šarže:
Minimálna trvanlivosť a číslo šarže:

29.04.2024/ L171422

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK / DOPLNĚK STRAVY

C

Activ

anti age

Prášok so sladidlom rastlinného pôvodu na prípravu
instantného nápoja s citrónovou príchuťou
s kolagénom, vitamínom C a kyselinou hyalurónovou

ZLOŽENIE V 1 DÁVKE (5,8 g): Hydrolyzovaný kolagén (bravčový) - 3 000 mg,
Kyselina citrónová - regulátor kyslosti, Hydrogénuhličitan sodný regulátor kyslosti, Acerola (Malpighia glabra) extrakt z plodu 25%
vitamínu C - obsahuje 80 mg vitamínu C (100% RVH), aróma citrón,
uhličitan horečnatý - protihrudkujúca látka, sladidlo glykozidy steviolu
- 30 mg, sodná soľ kyseliny hyalurónovej - 20 mg.
RVH- referenčná výživová hodnota
ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE: 1 čajovú lyžičku (5,8 g) rozpustiť
v 2 dcl vody a vypiť. Odporúčame užívať 2 nápoje denne.
UPOZORNENIE: Nie je náhradou pestrej stravy. Ukladať mimo dosahu
detí. Nevhodné pre deti a kojace ženy. Neprekračujte odporúčané
denné dávkovanie. Dbajte na zdravý životný štýl.
SKLADOVANIE: Uchovajte v dobre uzavretom obale, v suchu a tme
pri teplote do 25 ° C.
HMOTNOSŤ netto: 230 g
MILK
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