
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Zdrovit Gripovita Forte 10 sasz
 

Cena: 9,63 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 sasz.

Postać prosz.

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

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

 

PRODUCENT: Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.

 

ILO??:  10 saszetek

 

Gripovita Forte to suplement diety, który zawiera w sobie malin?, hibiskus, czarny bez oraz czarn? porzeczk?. Preparat stanowi bogate ?ród?o witaminy C, zawiera cynk,
wyci?g z owoców czarnego bzu, hibiskusa i naturalne koncentraty soków z czarnej porzeczki oraz sproszkowanych owoców maliny w saszetce, które dzia?aj? wspomagaj?co
w okresach przezi?bie?.

 

ZASTOSOWANIE: wspomagaj?co w okresach przezi?bie?.
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ZALECANA PORCJA DO SPO?YCIA: zawarto?? saszetki wsypa? do kubka, zala? gor?c?, nie wrz?c? wod?, krótko zamiesza?. Zalecane 1-2 saszetki dziennie.
 1 saszetka zawiera: 200mg ekstraktu z czarnego bzu i 100mg ekstraktu z hibiskusa, 500mg suszonego koncentratu proszku z czarnej porzeczki, 280mg koncentratu maliny
w proszku, witamina C 850mg (1062,5%)*, cynk 5mg (50%)*.

 

 

 

*RWS- Referencyjne Warto?ci Spo?ycia.

 

SK?AD: cukier, koncentrat z czarnej porzeczki w proszku (5%) (maltodekstryna, koncentrat soku z czarnej porzeczki), koncentrat z malin w proszku (2,8%) (maltodekstryna,
koncentrat z soku z maliny), ekstrakt z czarnego bzu i hibiskusa, regulator kwasowo?ci– kwas cytrynowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), siarczan cynku, aromaty.

 

Przechowywanie: w zamkni?tym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci. Chroni? przed ?wiat?em.

Ostrze?enie: Nie przekracza? zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Nie stosowa? w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze sk?adników preparatu. Nie zaleca si? stosowania preparatu u kobiet w ci??y i karmi?cych piersi?. Dla zachowania prawid?owego stanu zdrowia du?e
znaczenie ma zbilansowana i zró?nicowania dieta oraz zdrowy tryb ?ycia.

 

Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci/alergii na którykolwiek ze sk?adników preparatu

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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