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RenoPuren Zatoki HOT x 7 saszetek
 

Cena: 20,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 7 sasz.

Postać Płyny

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety RenoPuren Zatoki HOT w postaci saszetek, których zawartość należy rozpuścić w wodzie, jest produktem od Aflofarm,
przeznaczonym dla pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci od 6. roku życia. Rozgrzewający napój RenoPuren Zatoki HOT ma
przyjemny, cytrynowo-miętowy smak.

Na co jest RenoPuren Zatoki HOT? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie diety w składniki wspomagające
funkcjonowanie górnych dróg oddechowych oraz wspomagające odporność. W składzie produktu można znaleźć wyciągi roślinne, w
tym z kwiatów bzu czarnego, ziela werbeny, kwiatów dziewanny, ziela tymianku oraz liści Andrographis paniculata, a także ekstrakt z
mięty pieprzowej, cynk i witaminę C. Ziele werbeny wspomaga fizjologiczną odporność organizmu, a liście Andrographis paniculata
wspierają zdrowie układu oddechowego. Ziele tymianku wspomaga pracę górnych dróg oddechowych i wspiera układ immunologiczny,
natomiast kwiat dziewanny wspomaga naturalną odporność i może korzystnie wpływać na gardło. Witamina C i cynk wraz z kwiatem
bzu wspierają odporność organizmu.

W opakowaniu o masie netto 31,5 g znajduje się 7 saszetek RenoPuren Zatoki HOT. W skład 1 saszetki wchodzi 40 mg (50% RWS)
witaminy C oraz 2,5 mg (25% RWS) cynku i 10 mg ekstraktu z mięty pieprzowej, a dodatkowo 25 mg wyciągu z kwiatów bzu czarnego,
20 mg wyciągu z ziela werbeny i 10 mg wyciągu z kwiatów dziewanny, a oprócz tego 10 mg wyciągu z ziela tymianku oraz 10 mg
wyciągu z liści Andrographis paniculata. W składzie suplementu diety RenoPuren Zatoki HOT znajdują się również substancje
pomocnicze. Można do nich zaliczyć sacharozę oraz kwas cytrynowy, a także aromat, mentol, usieciowaną sól sodową
karboksymetylocelulozy. Zaleca się przyjmowanie RenoPuren Zatoki HOT w sposób opisany przez producenta na opakowaniu.
Rekomendowane dawkowanie suplementu diety to 1–2 saszetki na dobę przyjmowane przez pacjentów dorosłych lub 1 saszetka na
dobę przyjmowana przez dzieci w wieku powyżej 6 lat. Każdorazowo zaleca się rozpuszczenie zawartości saszetki RenoPuren Zatoki
HOT w ciepłej wodzie oraz wypicie bezpośrednio po przygotowaniu.

Nie każdy powinien przyjmować suplement diety RenoPuren Zatoki HOT. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość pacjenta na choć
jeden ze składników produktu. Suplement diety nie powinien być również przyjmowany przez pacjentki oczekujące dziecka oraz przez
matki karmiące piersią. Nie należy podawać go dzieciom, które nie ukończyły 6 lat. Suplement diety RenoPuren Zatoki HOT nie może
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być traktowany jako zamiennik zróżnicowanych posiłków oraz zdrowego trybu życia. Może stanowić ich uzupełnienie, jednak nie należy
przyjmować go w większych dawkach niż rekomendowane. Suplement diety wymaga również bezpiecznego przechowywania – należy
zabezpieczyć go przy przechowywaniu tak, żeby był niewidoczny i niedostępny dla dzieci.

Składniki
Sacharoza, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, kwas L-askorbinowy, wyciąg z kwiatów bzu czarnego, mentol, wyciąg z ziela
werbeny, glukonian cynku, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, wyciąg z kwiatów dziewanny,
wyciąg z ziela tymianku, wyciąg z liści Andrographis paniculata, ekstrakt z mięty pieprzowej.

Zawartość w 1 saszetce:
Witamina C 40 mg (50% RWS)
Cynk 2,5 mg (25% RWS)
Ekstrakt z mięty pieprzowej 10 mg*
Wyciąg z kwiatow bzu czarnego 25 mg*
Wyciąg z ziela werbeny 20 mg*
Wyciąg z kwiatów dziewanny 10 mg*
Wyciąg z ziela tymianku 10 mg*
Wyciąg z liści Andrographis paniculata 10 mg*

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu:7 saszetek
Masa netto: 31,5 g

Charakterystyka
Preparat Renopuren Zatoki Hot polecany jest dla osób z uporczywymi problemami górnych dróg oddechowych:

zatoki przynosowe,
jama nosowa,
gardło,
oraz wsparcie układu odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Stosowanie
Dorośli: 1-2 saszetki na dobę, dzieci powyżej 6. roku życia: 1 saszetka na dobę. Zawartość saszetki rozpuścić w 200 ml ciepłej wody, od
razu wypić.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i świtałem.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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