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Blu Active syrop 150 ml
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Blu Active, płyn, 150 ml

Opis
Blu Active - suplement diety zawierający ekstrakt z owoców czarnego bzu, soku z owoców czarnego bzu, witamin grupy B, witaminę C,
cynk, bioflawonoidy cytrusowe oraz ekstrakt z kwiatu lipy. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
Stabilizator: glicerol, sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra), woda, substancja słodząca: syrop sorbitolowy, ekstrakt z owoców
czarnego bzu (Sambucus nigra) standaryzowany na 6,1% polifenoli i 3,7% antocyjanów, L-askorbinian sodu, ekstrakt z kwiatu lipy
drobnolistnej (Tilia cordata), ekstrakt z owocu gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium) standaryzowany na zawartość bioflawonoidów,
glukonian cynku, substancja konserwująca: sorbinian potasu, amid kwasu nikotynowego, Dpantoteinian wapnia, maltodekstryna,
ryboflawina, monoazotan tiaminy, D-biotyna.

Składniki:
Sok z owoców czarnego bzu 9,4, podwójnie standaryzowany ekstrakt z owoców czarnego bzu w tym: polifenole / antocyjany 2,4,
Witamina C 240 mg,
Ekstrakt z kwiatu lipy 150 mg, Bioflawonoidy cytrusowe 90 mg, Cynk 15 mg, Niacyna 16 mg, Kwas pantotenowy 6 mg, Ryboflawina
(witamina B2)1,4 mg, Tiamina (witamina B1) 1,1 mg, Biotyna 50 µg

Masa netto
150 ml

Właściwości składników
Czarny bez i lipa wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Lipa wspomaga prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych.
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Witamina C i cynk wspomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają organizm w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego.

Cynk wspomaga utrzymać prawidłowy metabolizm makroskładników odżywczych.

Witamina C, niacyna, ryboflawina i kwas pantotenowy wspomagają organizm w zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia.

Witaminy z grupy B wspomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Biotyna, ryboflawina, niacyna i tiamina wspomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 10 ml 3 razy dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
OLEOFARM
Mokronoska 8
Wrocław
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