
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Grinovita mama x 10 sasz
 

Cena: 18,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: izomalt, koncentrat soku z czarnej porzeczki w proszku (5,5%), koncentrat soku z maliny w proszku (3,1%),
kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z czarnego bzu, ekstrakt z hibiskusa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat,
siarczan cynku, cholekalcyferol (witamina D), substancja słodząca: sukraloza.

1 saszetka zawiera:

Koncentrat soku z czarnej porzeczki - 500 mg*
Koncentrat soku malinowego 280 mg*
Ekstrakt z bzu czarnego - 200 mg*
Ekstrakt z hibiskusa - 100 mg*
Witamina C - 200 mg (250% RWS)
Witamina D - 12,5 μg (250% RWS)
Cynk - 5 mg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
10 saszetek (90 g)

Charakterystyka
Grinovita mama to preparat do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Zawiera substancje roślinne naturalnego pochodzenia (czarny bez, hibiskus, czarna porzeczka, malina), od lat zalecane w
okresie jesienno-zimowym, o działaniu rozgrzewającym.
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Dodatkowo zawiera witaminy C i D, które wspomagają organizm w tym okresie w utrzymaniu odporności.
Preparat nie zawiera cukru i może być stosowany przez kobiety z cukrzycą

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecane dzienne spożycie: 1-2 saszetki.
Zawartość saszetki wsypać do kubka, zalać 200 ml gorącej, nie wrzącej wody. Wystarczy krótko zamieszać.

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

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30,
07-300 Ostrów Mazowiecka

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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