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Grinovita mama proszek do rozpuszczania, 10 sasz.
 

Cena: 16,70 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 sasz.

Postać prosz.do rozpusz.

Producent NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Grinovita mama to suplement diety do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią zawierający substancje roślinne naturalnego
pochodzenia takie jak czarny bez, hibiskus, czarna porzeczka i malina. Dodatkowo zawiera witaminy C i D, które wspomagają organizm
w tym okresie w utrzymaniu odporności.

Stosowanie produktu zalecane jest w okresie jesienno-zimowym. Preparat ma działanie rozgrzewające.

Produkt nie zawiera cukru i może być stosowany przez kobiety z cukrzycą.

Składniki:
substancja wypełniająca: izomalt, koncentrat soku z czarnej porzeczki w proszku (5,5%), koncentrat soku z maliny w proszku (3,1%),
kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z czarnego bzu, ekstrakt z hibiskusa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat,
siarczan cynku, cholekalcyferol (witamina D), substancja słodząca: sukraloza.

Składnik 1 saszetka 2 saszetki

Koncentrat soku z czarnej porzeczki 500 mg 1000 mg
Koncentrat soku malinowego 280 mg 560 mg
Ekstrakt z bzu czarnego 200 mg 400 mg
Ekstrakt z hibiskusa 100 mg 200 mg
Witamina C 200 mg (250% RWS*) 400 mg (500% RWS*)
Witamina D 12,5 μg (250% RWS*) 25 μg (500% RWS*)
Cynk 5 mg (50% RWS*) 10 mg (100% RWS*)

 * RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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Sposób użycia:
Zawartość saszetki wsypać do kubka, zalać 200 ml gorącej, nie wrzącej wody. Wystarczy krótko zamieszać.

Zalecane dzienne spożycie: 1-2 saszetki. 

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.

Opakowanie: 10 saszetek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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