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Imunoglukan P4H syrop 120ml d/dzieci i dor
 

Cena: 47,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent PHARMAPOINT SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: PHARMAPOINT

ILOŚĆ: 120 ml

 

OPIS:

Imunoglukan P4H to suplement diety z imunoglukanem oraz witaminą C dla dzieci i dorosłych.

 

ZASTOSOWANIE:

Imunoglukan dostarcza witaminę C, która pomaga utrzymać naturalną odporność organizmu. Wpływa na syntezę kolagenu,
przyczyniając się do prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości i chrząstek. Chroni komórki przed stresem
oksydacyjnym, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Zaleca się przyjmowanie 1 łyżeczki od herbaty (5 ml) na dzień, najlepiej rano przed śniadaniem lub wieczorem przed snem przez okres
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co najmniej 2-3 miesięcy. Porcję można zwiększyć dwukrotnie w okresie jesienno-zimowym, przy zmiennych warunkach
atmosferycznych. Zwiększoną porcję zaleca się stosować przynajmniej przez okres 3 dni.

 

SKŁAD:

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

 

OSTRZEŻENIA:

Nie wolno stosować u osób z przeszczepionymi narządami wewnętrznymi.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.

Ważne jest stosowanie zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia.

Butelkę przed każdym użyciem należy dokładnie wstrząsnąć.

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Po otwarciu opakowania i po każdym użyciu dobrze zamkniętą butelkę należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8 stopni
Celsjusza.

Zużyć w ciągu dwóch miesięcy od otwarcia.

Zawiera substancje słodzące.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

