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Rodzina Zdrowia Immunosine Junior x 10 sasz o smaku
malinowym
 

Cena: 7,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
maltodekstryna; suszony koncentrat soku z bzu czarnego (koncentrat z soku z czarnego bzu, maltodekstryna) (16,8%), substancja
wypełniająca: sorbitole; sok malinowy w proszku (zagęszczony sok malinowy, maltodekstryna), (7,6%); kwas L-askorbinowy (witamina
C); ekstrakt z ziela tymianku Thymus vulgaris DER 4:1; ekstrakt z koszyczka rumianku Matricaria recutita DER 4:1; ekstrakt z kwiatów lipy
Tilia cordata DER 10:1; cytrynian cynku (cynk); kwas: kwas jabłkowy; aromaty naturalne; proszek buraczany; substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancja słodząca: sukraloza

1 saszetka zawiera:

Ekstrakt z kwiatu lipy Tilia cordata - 40 mg*
Ekstrakt z koszyczka rumianku Matricaria recutita - 45 mg*
Ekstrakt z ziela tymianku Thymus vulgaris - 50 mg*
Witamina C - 40 mg (50% RWS)
Cynk - 5 mg (50% RWS)
Suszony koncentrat soku z bzu czarnego - 800 mg*
Sok malinowy w proszku - 125 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
50g (10 saszetek po 5 g)

Charakterystyka

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/rodzina-zdrowia-immunosine-junior-x-10-sasz-o-smaku-malinowym.html
http://www.aptekaotc.pl/rodzina-zdrowia-immunosine-junior-x-10-sasz-o-smaku-malinowym.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Suplement diety Rodzina Zdrowia Immunosine Junior w formie saszetek do sporządzenia ciepłego napoju, dostarcza składniki roślinne
(rumianek, tymianek i lipę), znane ze swoich właściwości wspierających odporność, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Ekstrakty roślinne z rumianku i tymianku wspierają utrzymanie zdrowia dróg oddechowych, natomiast ekstrakt z kwiatów lipy,
wspomaga wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych.
Witamina C oraz cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym.
Skład saszetek wzbogacono o soki z malin i bzu czarnego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci od 3 do 6 roku życia: 1 saszetka dziennie.
Dzieci powyżej 6 roku życia i osoby dorosłe: 1 saszetka rano i wieczorem.
Sposób przygotowania:
Zawartość saszetki wsypać do 100 ml ciepłej wody, dokładnie wymieszać

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice

Ważne informacje
Produkt może zawierać mleko, gluten i soję. Zawiera substancję słodzącą.

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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