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

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

 

 

Żuravit junior plus syrop 100 ml
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Cranberry Juice, Urtica Herbae Extractum, Vaccinium Macrocarpon

Stosowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Opis
Postać Płyn

Smak owoców leśnych

Przekaz marketingowy Suplement diety żUravit® JUNIOR plus

Skoncentrowany na drogach moczowych

Vaccinium macrocarpon + Urtica dioica

Opis produktu / przeznaczenie Suplement diety ŻURAVIT® JUNIOR PLUS oprócz ekstraktu z owoców żurawiny wielkoowocowej 25:1 i
koncentratu soku z owoców żurawiny zawiera także ekstrakt z ziela pokrzywy 20:1, który WSPOMAGA FUNKCJE WYDALNICZE UKŁADU
MOCZOWEGO I NEREK, PRZYCZYNIAJĄC SIĘ TYM SAMYM DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA DRÓG MOCZOWYCH oraz
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witaminy: B6 i B12, wspierające PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO.

Przyjazna, płynna postać produktu oraz pyszny owocowy smak sprawiają, że suplement diety ŻURAVIT® JUNIOR PLUS jest szczególnie
polecany dzieciom.

Składniki SKŁADNIKI: sacharoza, woda, ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej 25:1, koncentrat soku z owoców żurawiny1,
ekstrakt z ziela pokrzywy 20:1, aromat owoców leśnych, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu; witamina B12
(cyjanokobalamina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).

  SKŁADNIKI   ZALECANA DZIENNA PORCJA

  5 ML 10 ML

  Ekstrakt z owoców żurawiny  

  wielkoowocowej 25:1  

0,22 g 0,44 g

  Koncentrat soku z owoców  

  żurawiny

0,144 g 0,288 g

  Ekstrakt z ziela pokrzywy 20:1  

0,08 g
  0,16 g

  Witamina B6

  0,35 mg (25% RWS*)  
    0,7 µg (50% RWS*)  

  Witamina B12

  0,63 µg (25% RWS*)  

    1,25 µg (50% RWS*)  

* RWS: referencyjna wartość spożycia
Zalecane dzienne spożycie Dzieci powyżej 3. roku życia: 5 ml produktu 1 raz dziennie.

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

http://www.aptekaotc.pl
25:1
20:1
25:1
20:1
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Dorośli: 5 ml produktu 1-2 razy dziennie.

Dodatkowe informacje Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 5 ml produktu.

Warunki przechowywania Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić od światła i wilgoci.
Dostępne wielkości opakowań 100 ml

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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