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Gripovita Forte prosz. 10 sasz.
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 sasz.

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Gripovita Forte, proszek, 10 saszetek

Opis
Gripovita Forte - suplement diety, zawierający wysoką dawkę witaminy C. Produkt przeznaczony dla dzieci od 12. roku życia i osób
dorosłych.

Składniki
cukier, koncentrat z czarnej porzeczki w proszku (5%), koncentrat z malin w proszku (2,8%), ekstrakt z czarnego bzu i hibiskusa, regulator
kwasowości – kwas cytrynowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), siarczan cynku, aromaty.

Składniki 1 saszetka % RWS* 2 saszetki % RWS*
Witamina C 850 mg 1062,5% 1700 mg 2125%
Cynk 5 mg 50% 10 mg 100%
Ekstrakt z owoców czarnego bzu 200 mg - 400 mg -
Ekstrakt z kwiatów hibiskusa 100 mg - 200 mg -
Suszony koncentrat z czarnej porzeczki 500 mg - 1000 mg -
Suszony koncentrat malinowy 280 mg - 560 mg -
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
Zawiera cukier.

Masa netto
100 g

Właściwości składników
Gripovita Forte to bogate źródło witaminy C. Produkt zawiera cynk, wyciąg z owoców czarnego bzu, hibiskusa i naturalne koncentraty
soków z czarnej porzeczki oraz sproszkowanych owoców maliny. Zalecana jako uzupełnienie diety, zwłaszcza w okresach jesienno-
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 zimowych i wiosennych.

Preparat przeznaczony do stosowania dla dzieci od 12 roku życia i dorosłych.

Zalecane dzienne spożycie
Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli: 1-2 saszetki dziennie.
Zawartość saszetki (10 g) wsypać do filiżanki lub szklanki, zalać przygotowaną, ciepłą wodą, zamieszać.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować u osób z kamicą nerkową.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić od wilgoci i światła.

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.

Dystrybutor
NATUR PRODUKT ZDROVIT SP. Z O.O.
Nocznickiego 31
Warszawa

 

Galeria
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