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Blu Kid płyn 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 Kid, syrop powyżej 3 roku życia, 150 ml

Opis
Blu Kid - suplement diety zawierający składniki wspomagające układ odpornościowy, Produkt przeznaczony dla dzieci od 3 do 12 roku
życia.

Składniki
Stabilizator: glicerol, sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra), woda, substancja słodząca: syrop sorbitolowy, ekstrakt z owoców
czarnego bzu (Sambucus nigra) standaryzowany na 6,15% polifenoli i 3,7% antocyjanów, L-askorbinian sodu, ekstrakt z owocu gorzkiej
pomarańczy (Citrus aurantium) standaryzowany na zawartość bioflawonoidów, substancja konserwująca: sorbinian potasu, glukonian
cynku.

Składniki:
Sok z owoców czarnego bzu 8,9 g, podwójnie standaryzowany ekstrakt z owoców czarnego bzu, w tym: polifenole i antocyjany 2 g,
Witamina C 240 mg Bioflawonoidy cytrusowe 54 mg, Cynk 4,5 mg.

Masa netto
150 ml

Właściwości składników
Czarny bez wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Witamina C i cynk wspomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym i wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego.

Cynk wpływa na utrzymanie prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.
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Witamina C wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia, a także wspomaga w prawidłowej produkcji kolagenu.

Zalecane dzienne spożycie
Dzieci od 3 do 12 roku życia: 10 ml 3 razy dziennie.

Przed spożyciem wstrząsnąć.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:
1) Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
2) Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
3) Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
4) Przechowywać w temperaturze pokojowej.
5) Produkt powinien być przechowywany 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

 

Galeria
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