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Promama Odporność płyn 120 ml
 

Cena: 13,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Płyny doustne

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, stabilizatory: sorbitole, glicerol, koncentrat z czarnej porzeczki, sok z aronii, wyciąg z owoców dzikiej róży, sok malinowy,
substancja konserwująca: benzoesan sodu, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, aromat malinowy, wyciąg z czosnku.

1 miarka (15 ml) zawiera:

Wyciąg z owoców dzikiej róży - 100 mg*
Wyciąg z czosnku - 8 mg*

w tym alliny 0,08 mg*
Sok z aronii- 450 mg*
Koncentrat z czarnej porzeczki - 600 mg*
Sok z malin - 75 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Objętość netto: 120 ml

Charakterystyka
Promama Odporność polecany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią chcących wesprzeć prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego. Zawiera w swoim składzie sok z aronii, malin, koncentrat z czarnej porzeczki oraz wyciąg z owoców dzikiej róży i
wyciąg z czosnku, które wspierają odporność i prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych. Preparat może być stosowany przez
diabetyków.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Dorośli: 15 ml płynu (1 miarka) 3 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Nie chłodzić, nie zamrażać.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

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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