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Zdrovit, Gripovita forte, przeziębienie,10 saszetek
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

N.P. Zdrovit

Opis produktu
 

GRIPOVITA FORTE ZDROVIT 10 SASZETEK 

Gripovita Forte stanowi bogate źródło witaminy C, zawiera cynk, wyciąg z owoców czarnego bzu, hibiskusa i naturalne koncentraty
soków z czarnej porzeczki oraz sproszkowanych owoców maliny w saszetce. Zalecana jest jako uzupełnienie diety zwłaszcza w
okresach jesienno-zimowych i wiosennych.

Stosowanie:

Zawartość saszetki (10g) wsypać do filiżanki lub szklanki, zalać przygotowaną, ciepłą wodą, zamieszać.
Zalecane 1-2 saszetki dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie zastępuje on zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego
trybu życia
Przechowywać w temperaturze pokojowej w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat przeznaczony
do stosowania dla dzieci od 12 roku życia i dorosłych.

Składniki:

Cukier, koncentrat z czarnej porzeczki w proszku (5%), koncentrat z malin w proszku (2,8%), ekstrakt z czarnego bzu i hibiskusa, regulator
kwasowości – kwas cytrynowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), siarczan cynku, aromaty.

1 saszetka zawiera:

200 mg ekstraktu z owoców czarnego bzu i 100 mg ekstraktu z kwiatów hibiskusa, 500 mg suszonego koncentratu z czarnej porzeczki,
280 mg suszonego koncentratu malinowego.
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Informacje dodatkowe:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.
Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie).
Nie należy go stosować po terminie ważności.
Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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