
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

MyVita Czystek liść 200g
 

Cena: 11,90 pln

Opis słownikowy

Producent MyVita

Opis produktu
 

Suplement diety

Masa netto: 200 g

Składniki: wysuszone i krojone liście czystka (Cistus incanus).

Sposób przygotowania:  1 łyżeczka (1,5 g) liści zalać szklanką wrzącej wody (ok 250 ml). Zaparzać pod przykryciem ok 10 minut.
Spożywać dwa razy w ciągu dnia.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia 1,5 g). Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym oraz dzieciom.

O producencie

MyVita zajmuje się produkcją i dystrybucją funkcjonalnej żywności oraz naturalnych suplementów diety. Żywność to podstawa dla osób
pragnących poprawić i utrzymywać dobry stan całego organizmu. To doskonała droga do polepszenia samopoczucia oraz urozmaicenia
diety.

Wysoka jakość produktów MyVita to jeden z priorytetów firmy. Produkty tworzone są wyłącznie z najlepszych surowców, których jakość
i bezpieczeństwo są monitorowane .

Dostawcy MyVita są weryfikowani pod kątem jakości produktu, prowadzimy dokumentację każdego surowca oraz produktu gotowego.
Surowce posiadają certyfikaty, analizy, a produkty gotowe karty produktu. Składniki preparatów muszą odpowiadać aktualnie

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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obowiązującym rozporządzeniom unijnym i dopiero po tej analizie są wprowadzane do produkcji.
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