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Grinovita Junior x15 saszetek
 

Cena: 13,01 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Natur Produkt Zdrovit

Postać proszek do przygotowania roztworu

Substancja
czynna

bez czarny, bioflawonoidy, cynk, malina,
witamina C

Typ produktu suplement diety

Wiek dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Grinovita Junior zalecana jesienią, zimą i wczesną wiosną dla dzieci od 3. roku życia.

Grinovita Junior zawiera w przeliczeniu na jedną saszetkę 62,5% dziennej dawki witaminy C i 75% dziennej dawki cynku, wyciąg z
owoców czarnego bzu, naturalne koncentraty soków z malin i czarnej porzeczki, co sprawia, że Grinovita Junior stanowi cenne
uzupełnienie diety dziecka.

Maliny i czarna porzeczka są naturalnym źródłem witaminy C.
Owoce czarnego bzu zawierają barwniki organiczne, aminokwasy, cukry, rutynę oraz witaminę C.
Witamina C i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Bioflawonoidy cytrusowe są naturalnymi antyoksydantami.

Sposób użycia:

Zawartość saszetki (10g) wsypać do filiżanki lub szklanki, zalać 150 ml ciepłej wody. Zamieszać.

Zalecane 1-2 saszetki dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Składniki:

cukier, koncentrat z malin w proszku, koncentrat z czarnej porzeczki w proszku, suchy ekstrakt z owoców czarnego bzu, regulator
kwasowości – kwas cytrynowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), aromat, substancja przeciwzbrylająca – fosforany wapnia,
bioflawonoidy cytrusowe, siarczan cynku
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Sk?adniki od?ywcze:

10 g (1 saszetka)

20 g (2 saszetki)

witamina C

50 mg (62,5%)*

100 mg (125%)*

cynk

7,5 mg (75%)*

15 mg (150%)*

 

* % RWS- referencyjna warto?? spo?ycia

1 saszetka zawiera:

20 mg bioflawonoidów cytrusowych, 200 mg ekstraktu z owoców czarnego bzu, 500 mg koncentratu z malin w proszku, 250 mg
suszonego koncentratu z czarnej porzeczki w proszku.

2 saszetki zawierają:

40 mg bioflawonoidów cytrusowych, 400 mg ekstraktu z owoców czarnego bzu, 1000 mg koncentratu z malin w proszku, 500 mg
suszonego koncentratu z czarnej porzeczki w proszku.

Informacje dodatkowe:
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30,
07-300 Ostrów Mazowiecka
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