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Gripovita forte x 10 sasz
 

Cena: 18,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Gripovita Forte w postaci saszetek do rozpuszczania w wodzie to produkt pomagający uzupełnić zdrową dietę w
wysoką dawkę witaminy C, a także w cynk, koncentraty z malin i czarnej porzeczki oraz ekstrakty z hibiskusa i czarnego bzu. Suplement
diety przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych i szczególnie polecany jest w okresie jesienno-zimowym, czy też zimowo-wiosennym,
gdy odporność organizmu często jest obniżona.

Na co pomaga Gripovita Forte? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest chęć uzupełnienia zbilansowanych posiłków w
składniki wspierające pracę układu odpornościowego. Produkt dostarcza do organizmu wysoką dawkę witaminy C (1062,5% RWS) oraz
cynk w optymalnej ilości, pomagając pokryć zwiększone zapotrzebowanie organizmu. Witamina C i cynk wspierają funkcjonowanie
układu immunologicznego. Dodatkowo skład suplementu diety wzbogacony jest o składniki pochodzenia roślinnego, czyli ekstrakt z
hibiskusa i czarnego bzu, a także koncentrat z malin i czarnej porzeczki. Są to rośliny o cennych właściwościach zdrowotnych, które
również stanowią bogate źródło naturalnej witaminy C.

Witamina C nie tylko wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego, ale także wspomaga kondycję naczyń krwionośnych i
przyczynia się do zwiększenia produkcji kolagenu. Dodatkowo wspiera kondycję dziąseł i zębów oraz wspomaga funkcjonowanie układu
nerwowego. Cynk również ma wiele cennych właściwości. Wspiera działanie układu odpornościowego, a także przyczynia się do
poprawy kondycji włosów i paznokci oraz wspiera równowagę kwasowo-zasadową. Wspomaga też utrzymanie funkcji poznawczych
oraz metabolizm węglowodanów.

W opakowaniu znajduje się 10 saszetek Gripovita Forte o masie 10 g. W skład 1 saszetki suplementu diety wchodzi aż 850 mg
(1062,5% RWS) witaminy C oraz 5 mg (50% RWS) cynku. Formułę każdej saszetki Gripovita Forte uzupełniają też składniki pochodzenia
roślinnego, czyli 500 mg koncentratu proszku z czarnej porzeczki, 280 mg koncentratu z maliny w proszku, 200 mg ekstraktu z czarnego
bzu i 100 mg ekstraktu z hibiskusa. W składzie suplementu diety znaleźć można też składniki pomocnicze, takie jak cukier,
maltodekstryna, kwas cytrynowy oraz aromaty. Pacjent powinien przestrzegać wskazanego przez producenta dawkowania suplementu
diety Gripovita Forte. Jeśli lekarz nie zdecyduje inaczej, zaleca się stosowanie 1–2 saszetek Gripovita Forte dziennie. Przed przyjęciem
suplementu diety należy rozpuścić zawartość saszetki w gorącej (ale nie wrzącej) wodzie i całość zamieszać.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/gripovita-forte-x-10-sasz.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Istnieją także przeciwwskazania do stosowania suplement diety Gripovita Forte. Nie powinien on być stosowany przez każdego bez
ograniczeń. Produktu nie powinni używać pacjenci z nadwrażliwością na jego składniki czynne lub pomocnicze. Wyrób należy
przechowywać w bezpiecznym miejscu, pilnując, aby nie miały do niego dostępu dzieci. Suplement Gripovita Forte nie może ponadto
być traktowany jako zamiennik zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia – może je wzbogacać, ale ich nie zastąpi.

Składniki
Cukier, witamina C, koncentrat czarnej porzeczki w proszku 5% (maltodekstryna, koncentrat soku z czarnej porzeczki), koncentrat maliny
w proszku 2,8% (maltodekstryna, koncentrat soku z maliny), ekstrakt z czarnego bzu, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, ekstrakt z
hibiskusa, aromaty, siarczan cynku.

1 saszetka zawiera:

witamina C 850 mg (1062,5% RWS)
Cynk 5 mg (50% RWS)
koncentrat proszku z czarnej porzeczki 500 mg*
koncentrat maliny w proszku 280 mg*
ekstrakt z czarnego bzu 200 mg*
ekstrakt z hibiskusa 100 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
100 g (10 saszetek x 10 g)

Charakterystyka

Gripovita Forte to formuła zawierająca wyciągi i naturalne koncentraty owoców oraz cynk i wysoką dawkę witaminy C (850 mg).
Cynk i witamina C pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Forma gorącego napoju polecana na okres jesienno-zimowy i zimowo-wiosenny.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zawartość saszetki wsypać do kubka, zalać gorącą, nie wrzącą wodą. Wystarczy krótko zamieszać. Zalecane 1-2 saszetki dziennie.

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

Producent
Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa

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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