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Imunoglukan d/dzieci syrop 120 ml
 

Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Producent PHARMAPOINT S.A.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Imunoglukan P4H, płyn dla dzieci, 120 ml

Opis
Imunoglukan P4H - suplement diety zawierający składniki wspomagające naturalną odporność organizmu. Produkt przeznaczony dla
dzieci powyżej 3 roku życia oraz osób dorosłych.

Składniki
Woda, fruktoza, Imunoglukan® (beta-(1,3/1,6)-D-glukan z boczniaka ostrygowatego), witamina C (kwas L-askorbinowy), regulator
kwasowości -kwas cytrynowy, substancja konserwująca - sorbinian potasu.

Zawartość substancji charakteryzujących produkt:

Składniki 5 ml % RWS* 10 ml % RWS*
Imunoglukan(beta-(1,3/6) D-glukan) 50 mg --- 100 mg ---
Witamina C 50 mg 62,5% 100 mg 125%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
120 ml

Właściwości składników
Witamina C wspomaga naturalną odporność organizmu.

Zalecane dzienne spożycie
Dzieci powyżej 3 roku życia i dorośli: 1 łyżeczka od herbaty na dzień, najlepiej rano przed śniadaniem lub wieczorem przed snem.
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 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Z uwagi na naturalne pochodzenie składników kolor płynu może się różnić w zależności od partii produktu.
Po otwarciu opakowania i po każdym użyciu dobrze zamkniętą butelkę należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C. Zużyć w
ciągu trzech miesięcy od otwarcia.
Preparatu nie wolno stosować u osób z przeszczepionymi narządami wewnętrznymi.
Płyn nie zawiera alkoholu, barwników, aromatów.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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
PLEURAN
Peterská 16A
Bratislava, Slovak Republic

Dystrybutor
PHARMAPOINT Sp. z o.o.
Zbąszyńska 3
Łódź
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