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Immudriner HOT ŚWIAT ZDROWIA, 10 sasz.
 

Cena: 13,50 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 sasz.

Postać prosz.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Immudriner HOT jest suplementem diety w postaci o przygotowania napoju o smaku malinowym, którego składniki wspierają
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (cynk, wit. C, czarny bez, lipa), prawidłową pracę układu oddechowego (czarny
bez), górnych dróg oddechowych (lipa), gardła, krtani i strun głosowych (czarny bez, lipa), zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia
(wit. C) i ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (cynk, wit. C, czarny bez).

Składniki:
maltodekstryna; kwas L-askorbinowy (wit. C); sproszkowany zagęszczony sok z czarnej porzeczki; sproszkowany zagęszczony sok z
malin; glukonian cynku (cynk); wyciąg z kwiatów lipy (Tilia cordata Mill.), DER 4:1; naturalna substancja aromatyzująca; substancja
słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii; wyciąg z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra L.), standaryzowany na 12% antocyjanów,
DER 20:1; naturalna substancja aromatyzująca; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Składnik 1 saszetka % RWS*

Wyciąg z lipy 80 mg **
Wyciąg z czarnego bzu, w tym
antocyjany

30 mg
3,6 mg

**

Witamina C 500 mg 625
Cynk 15 mg 150

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Sposób użycia:
Zawartość saszetki rozpuścić w 200 ml cieplej wody, mieszać przez około 30 sekund.
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Wypić bezpośrednio po przygotowaniu.

Zalecana dzienne spożycie: 1 saszetka dziennie

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.
Nie stosować w przypadku predyspozycji do tworzenia się kamieni nerkowych lub u osób chorujących na kamice nerkową.

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

Przechowywać w temperaturze 0-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 10 saszetek, masa netto 32,9 g

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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