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Cerutin junior syrop o smaku malinowym 120 ml
 

Cena: 14,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent POLFARMEX

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, sacharoza, zagęszczony sok aroniowy, wyciąg z owoców czarnej porzeczki, wyciąg z owoców malin, glukonian wapnia, wyciąg z
owoców dzikiej róży, L-askorbinian sodu, wyciąg z owoców czarnego bzu, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, aromat malinowy, wyciąg z liści aloesu, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, rutozyd

Nie zawiera benzoesanu sodu.

Dzienna porcja 30 ml zawiera:

Zagęszczony sok aroniowy - 900mg*
Wyciągi z owoców:

czarnej porzeczki - 300mg*
truskawki - 300mg*
dzikiej róży - 90mg*
czarnego bzu - 60mg*

Witamina C - 60mg (75% RWS)
Wyciąg z liści aloesu - 30mg*
Rutozyd - 15 mg*

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
120 ml

Charakterystyka
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CERUTIN® Junior Polfarmex to suplement diety zawierający bogatą kompozycję starannie dobranych składników aktywnych:
rutozydu, witaminy C, naturalnych wyciągów z owoców (czarna porzeczka, malina, dzika róża, czarny bez), zagęszczonego soku
z aronii oraz wyciągu z liści aloesu.
Polecany w szczególności w okresie jesienno-zimowym i przesilenia wiosennego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3. roku życia i dorośli: 10 ml produktu (2 łyżeczki do herbaty lub 1 łyżka deserowa) 3 razy dziennie.
Przed użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
POLFARMEX S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno

Ważne informacje
Produkt zawiera ekstrakty roślinne, które mogą powodować niewielkie zmętnienie, co w żaden sposób nie wpływa na jakość i
skuteczność produktu.
Produkt zawiera sacharozę.

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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