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Herba-Imuno Rapid x 30 tabl
 

Cena: 39,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
kwas L-askorbowy, substancje przeciwzbrylające: celuloza, sole magnezowe kwasu tłuszczowego, talk, dwutlenek krzemu, kwasy
tłuszczowe; ekstrakt z Sambusus nigra, ekstrakt z Pelargonium sisoides, stabilizatory: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana;
hydroksypropylometyloceluloza, polidekstroza, ekstrakt z Echinacea purpurea, ekstrakt z Curcuma longa, cytrynian cynku, barwniki:
dwutlenek tytanu, błękit brylantowy FCF, ryboflawina; triglicerydy średniołańcuchowe, maltodekstryna.

1 tabletka zawiera:

Echinacea purpurea ekstrakt (ekstrakt z korzeniamin. 10:1 – 400 mg w przeliczeniu na surowiec) - 40 mg*
Pelargonium sidoidesekstrakt (ekstrakt z korzenia min. 10:1 – 500 mg w przeliczeniu na surowiec) - 50 mg*
Curcuma longa ekstrakt (ekstrakt z korzenia min. 30:1 – 1000 mg w przeliczeniu na surowiec) - 33,3 mg*
Bez czarny ekstrakt (ekstrakt z owoców min. 7:1 – 1400 mg w przeliczeniu na surowiec) - 200 mg*
Witamina C - 500 mg - (625% RWS)
Cynk - 10 mg - (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
42 g (30 tabletek po 1400 mg)

Charakterystyka
Herba-Imuno to produkt zawierający witaminę C i cynk dla wspomagania układu odpornościowego. Został wzbogacony kombinacją
ekstraktów ziołowych stosowanych tradycyjnie do wspomagania układu oddechowego.

Jeżówka purpurowa, kurkuma, bez czarny, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy
Jeżówka purpurowa, kurkuma i pelargonia afrykańska wspierają zdrowie układu oddechowego
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Kurkuma jest antyoksydantem, natomiast bez czarny, witamina C i cynk dodatkowo wpływają na ochronę komórek przed
stresem oksydacyjnym wywoływanym przez wolne rodniki.
Produkt odpowiedni w okresie jesienno-zimowym kiedy organizm narażony jest na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Przy jednoczesnym stosowaniu leków przeciwzakrzepowych należy
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1 tabletka na dobę. Tabletkę należy popić. Najlepiej przyjmować po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Walmark a.s.
Oldrichovice 44,
739 61 Trinec, Czechy
Dystrybutor:
WALMARK Sp. z o. o.
ul. Teatralna 9,
41-200 Sosnowiec

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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