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Gripovita Junior 10+5 saszetek gratis pros
 

Cena: 12,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 10 g

Opakowanie 15 sasz.

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

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Zdrovit Gripovita Junior, dla dzieci od 3 lat, 10 saszetek + 5 saszetek w prezencie

Gripovita Junior to suplement diety zawierający naturalne koncentraty soków z malin i czarnej porzeczki, wyciag z czarnego bzu,
witaminę C, cynk, bioflawonoidy. Zalecana jesienią, zimą i wczesną wiosną dla dzieci od 3 roku życia.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie: 1-2 saszetki dziennie, zawartość saszetki wsypać do filiżanki lub szklanki, zalać 150ml ciepłej wody, zamieszać.

Składniki: cukier, koncentrat z czarnej porzeczki w proszku, koncentrat z malin w proszku, suchy ekstrakt z owoców czarnego bzu,
regulator kwasowości – kwas cytrynowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), siarczan cynku, aromat, substancja przeciwzbrylająca–
fosforan trójwapniowy, bioflawonoidy cytrusowe.

1 saszetka zawiera: 20mg bioflawonoidów cytrusowych, 200mg ekstraktu z owoców czarnego bzu, 500mg koncentratu z malin w
proszku, 250mg suszonego koncentratu z czarnej porzeczki w proszku, witamina C 50mg (62,5%)*, cynk 7,5mg (75%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Ważne wskazówki:

Zawiera cukier.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie zastępuje on zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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 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.

Podmiot odpowiedzialny:
Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa
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