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Immucol 3+ syrop 200 ml
 

Cena: 31,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Syropy

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja słodząca: maltitol, woda oczyszczona, ekstrakt z owoców bzu czarnego, ekstrakt z owoców aronii, ekstrakt z korzenia
traganka,witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja konserwująca: sorbinian potasu.

5 ml syropu zawiera:

Standaryzowany ekstrakt z owoców bzu czarnego - 65 mg*
w tym polifenole - 20 mg*

Standaryzowany ekstrakt z aloesu - 12,5 mg*
w tym polisacharydy - 3,25 mg*

Standaryzowany ekstrakt z owoców aronii - 65 mg*
w tym antocyjany - 20 mg*

Witamina C (kwas L-askorbinowy) - 20 mg (25% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
200 ml

Charakterystyka
Syrop Immucol zawiera kompozycje naturalnych składników takich, jak bez czarny, traganek, aronia oraz witaminę C. Immucol polecany
jest w celu uzupełnienia diety w składniki wspomagające pracę układu odpornościowego oraz wspomagająco w czasie zwiększonego
ryzyka infekcji (okres jesienno-zimowy). Dodatek witaminy C, wspomagaj prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci od 3 do 6 roku życia: 5 ml syropu 2 razy dziennie.
Dzieci od 6 roku życia, młodzież i dorośli: 10 ml syropu 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Solinea Sp. z o.o. Sp.K
Elizówka 65, Hala 1
21-003 Ciecierzyn

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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