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ETYKIETA SUPLEMENTU DIETY SPIRULIN PLUS
SPIRULIN PLUS
SUPLEMENT DIETY

60 kapsułek / 750 mg
Spirulin Plus to wieloskładnikowy suplement diety wspomagający detoksykacje i odkwaszanie
organizmu. Zawarta w nim spirulina zwiększa ogólną witalność organizmu, chroni go przed
konsekwencjami stresu oksydacyjnego oraz wspomaga utrzymanie prawidłowego funkcjonowania
układu odpornościowego. Mniszek lekarski wspomaga funkcje wydzielnicze wątroby, a także przyczynia
się do prawidłowego działania żołądka, wątroby oraz układu moczowego. Dodatkowo mniszek lekarski
w połączeniu z pokrzywą zwyczajną i zieloną herbatą skutecznie zwiększa wydalanie nadmiaru wody z
organizmu. Dzięki zawartości cynku Spirulin Plus przyczynia się do utrzymania prawidłowej równowagi
kwasowo-zasadowej organizmu oraz metabolizmu makroskładników odżywczych.
PL
Sproszkowane algi spirulina (Arthrospira platensis) [55% protein]
Sproszkowane algi chlorella (rozerwane ściany komórkowe) (Chlorella
pyrenoidosa)
Ekstrakt z liści lucerny siewnej (Medicago sativa L.) 5:1
Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum mongolicum) 4:1
Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) 20:1
Ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis) [45% EGCG] 20:1
Cynk

2 kapsułki
600,00 mg
250,00 mg
150,00 mg
50,00 mg
50,00 mg
50,00 mg
10,00 mg

% RWS*

100%

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

SKŁADNIKI: Sproszkowana spirulina (Arthrospira platensis) [55% protein]; sproszkowana chlorella
(rozerwane ściany komórkowe) (Chlorella pyrenoidosa); otoczka kapsułki – żelatyna; ekstrakt z liści
lucerny siewnej (Medicago sativa L.) 5:1; ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum
mongolicum) 4:1; ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) 20:1; ekstrakt z liści zielonej
herbaty (Camellia sinensis) [45% EGCG] 20:1; celuloza mikrokrystaliczna; substancja
przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; cytrynian cynku; barwniki – dwutlenek
tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza, indygotyna.
SPOSÓB UŻYCIA: Zalecana porcja do spożycia to 2 kapsułki, najlepiej 30 min. przed posiłkiem.
Preparat popić około 300 ml wody.
OSTRZEŻENIA: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie
powinien być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego stylu życia. Preparat nie jest
przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących.
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w
szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywanie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM / NUMER PARTII PRODUKCYJNEJ: Patrz na spodzie
opakowania.
PRODUCENT: Natural Labs LLC, 501 Silverside Rd, Ste 105, Wilmington, DE 19809, USA.
KRAJ POCHODZENIA: Unia Europejska.
MASA NETTO: 45 g

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ LABORATORYJNYCH

POWIADOMIENIE O WPROWADZENIU DO OBROTU

