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NATURELL Immuno Hot saszetki, 10 sasz.
 

Cena: 26,46 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 sasz.

Postać saszet.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Naturell IMMUNNO Hot to naturalne rozwiązanie dla osób dorosłych, które odczuwają osłabienie i zmęczenie (imbir wspiera witalność
organizmu, wspomaga zmęczony organizm) oraz chcących wesprzeć odporność (cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego) i górne drogi oddechowe (pelargonia afrykańska oraz czarny bez wspierają zdrowie dróg oddechowych, działają
łagodząco na gardło. Pelargonia afrykańska wspiera komfort oddychania).

Produkt szczególnie zalecany w okresach wymagających wsparcia odporności.

Skład:
cukier; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; koncentrat czarnej marchwi; ekstrakt z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra);
ekstrakt z korzenia imbiru (Zingiber officinale); naturalne aromaty malinowe; glukonian cynku; beta-glukany z drożdży (Saccharomyces
cerevisiae); ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides); naturalny aromat imbirowy; ekstrakt z pędów bambusa
(Bambusa vulgaris); selenian (VI) sodu.

Składnik 1 saszetka 2 saszetki

Ekstrakt z owoców czarnego bzu 300 mg 600 mg
Ekstrakt z korzenia imbiru 100 mg 200 mg
Beta-glukany z drożdzy (Saccaromyces
cerevisiae)

50 mg 100 mg

Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 45 mg 90 mg
Cynk 7,5 mg (75% RWS**) 15 mg (150% RWS**)
Selen 55 μg (100% RWS**) 110 μg (200% RWS**)

**% realizacji RWS - Referencyjnych Wartości Spożycia
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Sposób użycia:
UWAGA! – nie zalewaj wrzątkiem.
Zalecana temperatura wody: 50°C - 70°C.

1. Zawartość saszetki wsyp do naczynia.
2. Zawartość saszetki zalać 150 ml ciepłej wody (ok. ¾ szklanki).
3. Całość wymieszaj.

Ostrzeżenia i inne informacje:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy
tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Ograniczenia stosowania:
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
Kobiety w ciąży i matki karmiące stosowanie tego suplementu diety powinny skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Nie zaleca się
stosowania u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

Opakowanie: 10 saszetek x 10 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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