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Citrus Paradisi 50 ml
 

Cena: 60,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Krople

Producent VIRDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z owoców grejpfruta, nośnik: gliceryna, woda, witamina C (kwas L-askorbinowy).

Zawartość w dawce dziennej dla dzieci:
wartość energetyczna 11,6 kJ/2,8 kcal
białka 0,0046 g
węglowodany 1,17 g
bioflawonoidy 9,1 mg*
witamina C 34 mg (42% RWS)

Zawartość w dawce dziennej dla dorosłych:
wartość energetyczna 25 kJ/6 kcal
białka 0,01 g
węglowodany 2,5 g
bioflawonoidy 19,5 mg*
witamina C 73 mg (91% RWS)

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

Masa netto
Objętość netto: 50 ml

Charakterystyka
Citrus Paradisi to wyciąg z pestek, miąższu i białych części grejpfruta zawierający kompleks bioflawonoidów oraz witaminę C, która
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować ekstraktu z grejpfruta u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie
stosować z lekami nasercowymi i na nadciśnienie. Unikać kontaktu z oczami, ranami i błonami śluzowymi.

Stosowanie
Dorośli - 3 razy dziennie po 15 kropli rozpuszczonych w szklance wody, herbaty lub soku.
Dzieci od 3 życia - 3 razy dziennie po 7 kropli.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Virde Polska Sp. z o.o
ul. Wolności 124
41-500 Chorzów

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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