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KinderImmun Dr.Wolz prosz.dorozpuszcz. 1g
 

Cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 65 g

Producent ABS-MED SP. Z O.O.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
DR. WOLZ KinderImmun proszek - 65 g

DR WOLZ KINDERIMMUN - PROSZEK

Wskazania:

KinderImmun marki Dr Wolz to suplement diety, który dzięki zawartości odpowiednio dobranych składników immunoaktywnych, takich
jak: β-glukany, colostrum, cynk, naturalne witaminy oraz bakterie kwasu mlekowego, wykazuje aktywny i bierny wpływ na wzmacnianie
systemu odpornościowego u dzieci. Przeznaczony dla dzieci powyżej 2. roku życia. Może być stosowany przez alergików (również na
białko mleka krowiego) oraz przez osoby z nietolerancją glutenu.

Właściwości:

Dr Wolz - KinderImmun to suplement diety, który bazuje wyłącznie na naturalnych składnikach pozyskiwanych z drożdży, aceroli,
koncentratu siary oraz inuliny. Starannie dobrane składniki immunoaktywne: β-glukany, colostrum (siara), cynk, bakterie probiotyczne
kwasu mlekowego, naturalna witamina C, inulina oraz witaminy z grupy B pozytywnie oddziałują czynnie i biernie wzmacniając
odporność dziecka. Za aktywne wzmacnianie odpowiadają: beta-D-glukany i cynk z drożdży, bakterie kwasu mlekowego oraz witamina C
z aceroli. Natomiast colostrum (siara), inulina z cykorii ora witaminy B-Complex wzmacniają biernie. Preparat jest wolny od glutenów,
żelatyny, barwników i substancji konserwujących. To sprawia, że charakteryzuje się formułą minimalizującą ryzyko wystąpienia alergii.
KinderImmun to preparat czysty i bezsmakowy - nie zawiera sztucznych substancji pomocniczych i dodatków i występuje w postaci
proszku.

Składniki:

inulina 70,9%, glukany 11,5%, sproszkowany sok z aceroli 9,2%, koncentrat siary (colostrum) 6,2%, cynk z drożdży 1%, podwójne
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 chronione bakterie Bifidobacterium longum 0,9%, w ochronnej osłonce z trehalozy, białko serwatkowe, laktoza, skrobia słodowa,
witaminy B2, B1, B6, kwas foliowy, B12

Składniki zawarte w 1 miarce (czyli w 1 g):
witamina - B1 0,3mg
witamina - B2 0,34mg
witamina - B6 0,3mg
witamina - B12 0,6mcg
kwas foliowy - 130mcg
witamina C - 18,4mg
cynk - 1,1mg
beta-glukany - 92mg
koncentrat siary (colostrum) - 62mg
z immunoglobulinami G - 12,4mg
inulina - 710mg
bakterie kwasu mlekowego - 9mg = 920milionów

Stosowanie:

Dzieci 2-3 lata: 1 miarka (ok. 1 g)
Dzieci 4-6 lat: 2 miarki (ok. 2 g)
Dzieci powyżej 6. roku życia: 3 miarki (ok. 3 g)

Łyżeczka miarowa (1 g) jest załączona do opakowania.

Proszek należy podawać zmieszany z zimnym napojem lub jogurtem. Nie należy używać do tego celu gorących potraw lub napojów ze
względu na utratę właściwości działania probiotyków i colostrum.

Preparat stosować przez okres 2 - 6 miesięcy.
Najlepiej przeprowadzić dwie kuracje w ciągu roku, zachowując dwumiesięczną przerwę.

Opakowanie:

65 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub
załączonej ulotce.

Producent:
DR.WOLZ
Dr. Wolz Zell GmbH
Marienthaler Str. 3
65366 Geisenheim
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