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Immubezin syrop ŚWIAT ZDROWIA, 150 ml
 

Cena: 24,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety, którego składniki korzystnie wpływają na:
- prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (bez czarny, cynk, witamina D, witamina C)
- funkcjonowanie gardła, krtani i strun głosowych (bez czarny)
- prawidłową pracę układu oddechowego (bez czarny)
- ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (bez czarny, witamina C, cynk)

Składniki:
woda; stabilizator: sorbitole; sok z owoców bzu czarnego (Sambuca nigra) odtworzony z koncentratu; beta-glukany z drożdży
(Saccharomyces cerevisiae) - [(1,3)-(1,6)-β-D-glukan]; kwas L-askorbinowy (wit. C); regulator kwasowości: kwas cytrynowy; mleczan
cynku (cynk); cholekalcyferol (wit. D).

Składnik 5 ml 10 ml
Beta-glukany z drożdży (saccharomyces
cerevisiae) - [(1,3)-(1,6)-β-D-glukan]

60 mg 120 mg

Sok z bzu czarnego 125 mg 250 mg
Witamina C 50 mg (62,5% RWS*) 100 mg (125% RWS*)
Witamina D 7,5 μg (150% RWS*) 15 μg (300% RWS*)
Cynk 2,5 mg (25% RWS*) 5 mg (50% RWS*)

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecana dzienne spożycie:
Dzieci powyżej 4. roku życia i młodzież: 5 ml dziennie.
Dorośli: 10 ml dziennie.
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Do produktu dołączona jest miarka pozwalająca na precyzyjne podanie odmierzonej ilości. Przed użyciem wstrząsnąć. Wystąpienie
osadu wynika z właściwości składników preparatu.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie stosować u osób z przeszczepionymi narządami wewnętrznymi.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią. Po otwarciu
przechowywać w lodowce i spożyć w ciągu 30 dni.

Opakowanie: 150 ml

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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