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Żuravit Junior Plus, 100 ml
 

Cena: 22,58 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać Płyn

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety w postaci płynu o smaku owoców leśnych polecany szczególnie do stosowania u dzieci, który wspomaga funkcje
wydalnicze układu moczowego i nerek, przyczyniając się tym samym do prawidłowego funkcjonowania dróg moczowych. Produkt
zawiera ponadto witaminy: B6 i B12, wspierające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Składniki:
sacharoza, woda, ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej [25:1], koncentrat soku z owoców żurawiny1, ekstrakt z ziela pokrzywy
[20:1], aromat owoców leśnych, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu; witamina B12 (cyjanokobalamina),
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).

Składnik 5 ml 10 ml
Ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej
[25:1] 

0,22 g 0,44 g

Koncentrat soku z owoców żurawiny 0,144 g 0,288 g
Ekstrakt z ziela pokrzywy [20:1] 0,08 g 0,16 g
Witamina B6 0,35 mg (25% RWS*) 0,7 µg (50% RWS*)
Witamina B12 0,63 µg (25% RWS*) 1,25 µg (50% RWS*)

 * RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane dzienne spożycie:
Dzieci powyżej 3. roku życia: 5 ml produktu 1 raz dziennie.
Dorośli: 5 ml produktu 1-2 razy dziennie.
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Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 5 ml produktu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl
życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przechowywanie:
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i
wilgoci.

Opakowanie: 100 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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