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Aura Herbals Witamina C dla dzieci 30 ml + cynk organiczny
GRATIS!!!
 

Cena: 15,21 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, gliceryna, kwas L-askorbinowy (witamina C).

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:

20 kropli: 100 mg witaminy C (125% RWS)

RWS - % Referencyjnych Wartości Spożywczych

Masa netto
30 ml - 600 kropli.

Charakterystyka

Witamina C wspomaga organizm w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, chroni komórki przed stresem
oksydacyjnym, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, wspiera układ nerwowy oraz przyczynia się do
utrzymania prawidłowych funkcji psychologicznych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Przed użyciem wstrząsnąć. 20 kropli odmierzyć na łyżeczce i spożyć bezpośrednio z niej lub dodać do chłodnego płynu. Dzieci poniżej
10 roku życia: skonsultować z lekarzem, by dobrać odpowiednią dawkę dla potrzeb dziecka. Dzieci poniżej 1 roku życia: nie podawać.
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Przechowywanie
Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Suplement diety przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
AURA HERBALS Jarosław Paul
ul. 23 Marca 77/3
81-820 Sopot, POLAND

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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