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Gripovita junior x 10 saszetek
 

Cena: 17,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Gripovita Junior to suplement diety w postaci saszetek, których zawartość należy rozpuszczać w ciepłej wodzie. Produkt ten można
stosować u dzieci już od 3. roku życia. Pomaga on uzupełnić zdrową dietę dziecka we wspierające odporność składniki pochodzenia
roślinnego, a także dostarcza do organizmu dawkę cynku i witaminy C, które dodatkowo wspomagają pracę układu immunologicznego.
Dawki wspomnianych składników zostały dostosowane do potrzeb dzieci. Suplement diety od Natur Produkt Zdrovit szczególnie
pomocny może być w okresie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym.

Na co pomaga Gripovita Junior? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest chęć wsparcia odporności podczas stanów
zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C i cynk. Produkt pomaga uzupełnić dziecięcą dietę o składniki pochodzenia roślinnego o
cennych właściwościach zdrowotnych, a także dawkę cynku pokrywającą 75% zapotrzebowania dziennego na ten pierwiastek (1
saszetka) i dawkę witaminy C pokrywającą 62,5% zapotrzebowania organizmu (1 saszetka). Również składniki roślinne zawarte w
suplemencie diety (maliny, czarna porzeczka i czarny bez) są bogatym źródłem witaminy C. W owocach czarnego bzu znaleźć można
także rutynę, cukry i aminokwasy oraz barwniki organiczne, a bioflawonoidy cytrusowe, również znajdujące się w składzie Gripovita
Junior, to naturalne antyoksydanty. Witamina C wspomaga dodatkowo produkcję kolagenu, a oprócz tego wspiera kondycję naczyń
krwionośnych i pracę układu nerwowego.

W opakowaniu o masie netto 100 g znajduje się 10 saszetek 10 g Gripovita Junior. W skład 1 saszetki wchodzi dawka 50 mg (62,5%
RWS) witaminy C oraz dawka 7,5 mg (75% RWS) cynku, a także 20 mg bioflawonoidów cytrusowych, 200 mg ekstraktu z owoców
czarnego bzu, 250 mg suszonego koncentratu z czarnej porzeczki oraz 500 mg koncentratu z malin. Skład każdej saszetki uzupełniają
składniki pomocnicze, czyli cukier, kwas cytrynowy, aromat oraz fosforany wapnia. Suplement diety należy stosować zgodnie ze
wskazaniami producenta, chyba że lekarz zaleci inaczej. Rekomendowane dawkowanie Gripovita Junior to 1–2 saszetki dziennie. Aby
podać dziecku suplement diety Gripovita Junior, należy zawartość saszetki rozpuścić w ciepłej wodzie i zamieszać. Nie powinno się
przekraczać zalecanej maksymalnej dawki dziennej suplementu diety.

Nie każdemu dziecku można podać suplement diety Gripovita Junior. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na jego składniki
czynne lub pomocnicze. Produkt nie powinien być też podawany dzieciom w wieku poniżej 3 lat. Nie zaleca się stosowania większych
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dawek produktu niż wskazane przez producenta. Suplement diety Gripovita Junior nie może być też traktowany jako substytut
zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia – może je wyłącznie uzupełniać. Chociaż produkt można podawać małym dzieciom,
najmłodsi powinni stosować go wyłącznie pod kontrolą osoby dorosłej. Z tego powodu zaleca się przechowywanie suplementu diety
Gripovita Junior w taki sposób, aby nie był on widoczny i dostępny dla dzieci.

Składniki
cukier, koncentrat z malin w proszku, koncentrat z czarnej porzeczki w proszku, suchy ekstrakt z owoców bzu czarnego, regulator
kwasowości - kwas cytrynowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), aromat, substancja przeciwzbrylająca - fosforan trójwapniowy,
bioflawonoidy cytrusowe, siarczan cynku.

1 saszetka zawiera:

Witamina C - 50 mg (62,5% RWS)
Cynk - 7,5 mg (75% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
100 g (10 saszetek x 10 g)

Charakterystyka
Gripovita Junior zawiera w przeliczeniu na jedną saszetkę 62,5% dziennej dawki witaminy C i 75% dziennej dawki cynku, wyciąg z
owoców czarnego bzu, naturalne koncentraty soków z malin i czarnej porzeczki - co sprawia, że Gripovita Junior stanowi uzupełnienie
diety dziecka. Zalecana jesienią, zimą i wczesną wiosną dla dzieci od 3 roku życia.

Maliny i czarna porzeczka są naturalnym źródłem witaminy C.
Owoce czarnego bzu zawierają barwniki organiczne, aminokwasy, cukry, rutynę oraz witaminę C.
Witamina C i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Bioflawonoidy cytrusowe są naturalnymi antyoksydantami

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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