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Żurascin junior syrop 100 ml
 

Cena: 21,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
syrop glukozowo-fruktozowy, sok bezpośrednio wyciskany z owoców żurawiny (Vaccinium macrocarpon) (24,0%), skoncentrowany
ekstrakt soku z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) CystiCran® (0,7%) standaryzowany na 40%
proantocyjanidyn (PAC), kwas L-askorbinowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu .

5 ml syropu zawiera

sok bezpośrednio wyciskany z owoców żurawiny - 1,5 ml*
wysoko skoncentrowany ekstrakt soku z żurawin CystiCran® - 45 mg*, w tym:

 proantocyjanidyny (PAC) - 18 mg
witamina C 40mg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 100 ml

Charakterystyka
Żurascin® junior to preparat zawierający sok bezpośrednio wyciskany z owoców żurawiny, ekstrakt soku z żurawin CystiCran® i
witaminę C.
Preparat polecany jest dla dzieci powyżej 3-go roku życia i dorosłych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu
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Stosowanie
Dzieci od 3 roku życia: 5 ml dziennie
Dorośli: 10 ml dziennie
Uwaga!
Może wytrącić się naturalny osad. Przed spożyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław
Kraj pochodzenia: Polska

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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