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ETYKIETA SUPLEMENTU DIETY CISTUS PLUS 

CISTUS PLUS 

SUPLEMENT DIETY 

60 kapsułek / 670 mg 

Cistus Plus to suplement diety wspomagający pracę układu immunologicznego dzięki zawartości 
ekstraktu z czystka, witaminy C, cynku oraz witaminy D. Dodatkowo za sprawą ekstraktu z czystka 
oraz cynku wspomaga ochronę DNA, białek i lipidów przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Zawarty w 
Cistus Plus ekstrakt z czystka wzmacnia odporność, zwiększa potencjał antyoksydacyjny organizmu, 
przyczynia się do ochrony tkanek przed działaniem wolnych rodników oraz jest źródłem naturalnych 

antyoksydantów. 

PL 2 kapsułki % RWS* 

Ekstrakt z ziela czystka (Cistus incanus) [10% Polifenoli] 20:1 800,00 mg  

Witamina C 80,00 mg 100% 

Rutyna 60,00 mg  

Ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L.) [60% 
bioflawonoidów cytrusowych] 6:1 

50,00 mg  

Ekstrakt z nasion granatu (Punica granatum L.) [40% kwasu elagowego] 45:1 50,00 mg  

Cynk 10,00 mg 100% 

Witamina D3 5,00 µg 100% 
  * RWS – Referencyjna Wartość Spożycia 

SKŁADNIKI: Ekstrakt z ziela czystka (Cistus incanus) [10% polifenoli] 20:1; otoczka kapsułki – 

żelatyna; kwas L-askorbinowy (witamina C); rutyna; ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy (Citrus 

aurantium L.) [60% bioflawonoidów cytrusowych] 6:1; ekstrakt z nasion granatu (Punica granatum L.) 

[40% kwasu elagowego] 45:1; substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; 
cytrynian cynku; celluloza mikrokrystaliczna; cholekalcyferol (witamina D3); barwnik – dwutlenek 

tytanu. 

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: 40,2 g 

 

 

 

 



 

 

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ LABORATORYJNYCH 

 

 



 

 

 

POWIADOMIENIE O WPROWADZENIU DO OBROTU 

 


