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Hartuś odporność 3+ syrop 120 ml
 

Cena: 26,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent LABORATORIA NATURY SP Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
izomaltuloza*, wyciąg z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra L.), koncentrat soku z cytryny (Citrus limon L.),wyciąg z owoców aceroli
(Malpighia punicifolia L.), naturalny aromat malinowy, koncentrat soku z czarnej marchwi, Yestimun® beta-glukan.

Ilość składników aktywnych w porcji dziennej (10 ml):

wyciąg z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra) 350 mg*
wyciąg z owoców aceroli (Malpighia punicifolia) 70 mg, w tym 12 mg witaminy C (15% RWS)
Yestimun ® Beta-glukan (Saccharomyces cerevisiae) 6 mg*

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Objętość netto: 120 ml

Charakterystyka

Hartuś Odporność to suplement diety którego składniki roślinne mają na celu wspomóc naturalne funkcjonowanie układu
odpornościowego.
Polecany do stosowania szczególnie w okresach zwiększonej zachorowalności w celu wsparcia funkcjonowania układu immuno-
logicznego.
Hartuś Odporność ma pyszny malinowy smak.
Polecany od 3. roku życia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/hartus-odpornosc-3-syrop-120-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Stosowanie
O ile lekarz nie zaleci inaczej przyjmować w następujący sposób:
Dzieci od 3 roku życia: 2×5 ml
Dorośli: 2×7,5 ml
Profilaktycznie stosować przez okres 2-3 miesięcy. Stosować w okresie infekcji i 14 dni po zakończeniu.
Produkt zawiera substancje pochodzenia naturalnego. Możliwa zmiana barwy nie wpływa na jakość syropu.

Przechowywanie
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu
opakowania butelkę dobrze zamkniętą należy przechowywać w lodówce nie dłużej niż dwa tygodnie.

Producent
Laboratoria Natury Sp. z o.o.
20-228 Lublin, ul. Zawieprzycka 8D

Ważne informacje
Nie zawiera konserwantów, sztucznych barwników i aromatów.

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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