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Immunes Complex 67 g
 

Cena: 24,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 67 g

Postać Proszki

Producent NES PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z korzenia traganka błoniastego 4:1 (Astragalus membranaceus), ekstrakt z korzenia
kolcorośli 4:1 (Smilax glabra), ekstrakt z korzenia jeżówki purpurowej 4:1 (Echinacea purpurea), ekstrakt z korzenia lukrecji 4:1
(Glycyrrhiza glabra), ekstrakt z liści pelargonii pachnącej 4:1 (Pelargonium graveolens), substancja przeciwzbrylająca -węglan magnezu,
ekstrakt z łodygi Tinospora cordifolia4:1, ekstrakt z kory Pau d’Arco (Lapacho) 10:1 (Tabebuia impetiginosa), ekstrakt z ziela czosnku
niedźwiedziego 4:1 (Allium ursinum), ekstrakt z owocu aceroli 12:1 (Malpighia glabra), cytrynian cynku, cholekalcyferol (witamina D).

Dzienna dawka zawiera:
Cynk (mg)14,7 (147%RWS)
Witamina C (mg)794 (977%RWS)
Witamina D (μg) 50 (1000%RWS)
Ekstrakt z korzenia jeżówki purpurowej 4:1 (mg) 230*
Ekstrakt z owocu aceroli 12:1 (mg) 49*
Ekstrakt z korzenia lukrecji 4:1 (mg) 216*
Ekstrakt z korzenia traganka błoniastego 4:1 (mg) 305*
Ekstrakt z ziela czosnku niedźwiedziego 4:1 (mg) 99*
Ekstrakt z łodygi Tinospora Cordifolia4:1 (mg) 173*
Ekstrakt z liści pelargonii pachnącej 4:1 (mg) 198*
Ekstrakt z korzenia kolcorośli 4:1 (mg) 248*
Ekstrakt z kory Pau D’Arco 10:1(mg) 148*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
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67 g

Charakterystyka

Suplement diety Immunes Complex granulat do spożywania przeznaczony jest do uzupełnienia diety w celu wsparcia
odporności.

Zawiera w swoim składzie kluczowe witaminy dla tego procesu, są to: witamina C oraz D. Dodatkowo substancję
mineralną w postaci cytrynianu cynku oraz dziewięć ekstraktów ziołowych.
Witaminy C i D oraz cynk wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego, szczególnie w okresach
zwiększonego zapotrzebowania.
Witaminy C i D oraz cynk wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego, szczególnie w okresach
zwiększonego zapotrzebowania.
Ekstrakt z korzenia jeżówki purpurowej wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu i pozytywnie wpływa na
prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg układu oddechowego.
Ekstrakt z korzenia lukrecji wzmacnia odporność oraz wspiera pracę górnych dróg oddechowych i przyczynia się do ich
oczyszczania.
Ekstrakt z korzenia traganka błoniastego wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu.
Ekstrakt z kory Pau D’Arco wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu oraz pozytywnie wpływa na
funkcjonalność górnych dróg oddechowych.
Ekstrakt z owocu aceroli wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu.
Ekstrakt z ziela czosnku niedźwiedziego pozytywnie wpływa na płynność wydzieliny oskrzelowej i prawidłowe
funkcjonowanie nosa i gardła.
Ekstrakty: z korzenia kolcorośli, liści pelargonii i korzenia tinospory uzupełniają skład suplementu diety Immunes
Complex.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia wynosi 3,2 g granulatu. Suplement diety Immunes Complex należy spożywać w dwóch
porcjach po 1,6 g w ciągu dnia, rano i wieczorem.Granulat należy odmierzyć łyżeczką miarową (płaska łyżeczka 1,6 g), przesypać na
łyżkę i spożyć popijając wodą. Nie należy spożywać więcej niż 2 miarki dziennie, o ile nie zalecono inaczej. Wewnątrz opakowania
znajduje się łyżeczka miarowa, pozwalająca odmierzyć jednorazową porcję 1,6 g.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla:
NES Pharma Sp.
ul. Mościckiego 235
33-100 Tarnów

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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