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Imunoglukan P4H, płyn dla dzieci,
120 ml
Cena

69,50 zł

Dostępność

Dostępność - 5 dni

Czas wysyłki

5 dni

Opis produktu
Opis
Imunoglukan P4H to suplementem diety z Imunoglukanem oraz witaminą C dla dzieci powyżej 3.roku życia i dorosłych.
Składniki
Woda, fruktoza, Imunoglukan (beta-(1,3/1,6)-D-glukan z boczniaka ostrygowatego), witamina C (L-askorbinian wapnia),
regulator kwasowości - kwas cytrynowy, substancja konserwująca - kwas benzoesowy.
Płyn nie zawiera alkoholu, barwników, aromatów.
Nazwa

Zawartość w 5 ml (zalecanej Zawartość w 10 ml
porcji dziennej)
(zalecanej porcji dziennej)

Imunoglukan(beta-(1,3/6) Dglukan)

50 mg

100 mg

witamina C

50 mg(62,5 % ZDS*) nie mniej
niż 40 mg na koniec okresu
zdatności do spożycia (50%
ZDS*)

100 mg (125% ZDS*) nie mniej
niż 80 mg na koniec okresu
zdatności do spożycia (100%
ZDS*)

* ZDS - Zalecane dzienne spożycie
Masa netto
120 ml

Zalecane dzienne spożycie
dla dzieci powyżej 3 lat :1 łyżeczka od herbaty (5 ml) 1 raz dziennie, najlepiej rano przed jedzeniem lub wieczorem przed
snem, przez okres co najmniej 2-3 miesięcy.
Porcję można zwiększyć dwukrotnie w okresie jesienno-zimowym, przy zmiennych warunkach atmosferycznych.
Zwiększoną porcję suplementu zaleca się stosować przynajmniej przez okres 3 dni.
Butelkę przed każdym użyciem należy dokładnie wstrząsnąć.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Preparatu nie wolno stosować u osób z przeszczepianymi narządami wewnętrznymi.
Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

wygenerowano w programie shopGold

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Przed otwarciem przechowywać w temperaturze 5-25 st.C.
Chronić przed wilgocią mrozem i promieniowaniem słonecznym.
Po otwarciu opakowania i po każdym użyciu dobrze zamkniętą butelkę należy przechowywać w lodówce w
temperaturze 2-8°C.
Zużyć w ciągu dwóch miesięcy od otwarcia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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