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COLGRIP HOT 8 saszetek
 

Cena: 6,95 PLN

Opis słownikowy

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościCzarny bez wspiera drogi oddechoweLipa wspomaga zdrowie gardła, krtani i strun głosowychImbir wspomaga
witalnośćCOLGRIP HOT to suplement diety w postaci proszku w saszetkach do sporządzania płynu do picia. Starannie dobrane składniki
preparatu COLGRIP HOT w postaci ekstraktów roślinnych naturalnego pochodzenia oraz witamin wspierają prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego. Układ odpornościowy oraz ochronę antyoksydacyjną organizmu wspierają: wyciąg z kwiatów lipy, wyciąg z
kwiatów czarnego bzu, korzenia imbiru, witamina C i cynk. Prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych wspomagają wyciągi z
kwiatów lipy, korzenia imbiru i czarnego bzu. Lipa wspiera zdrowie gardła, krtani i strun głosowych. Witamina C przyczynia się do
zmniejszenia zmęczenia i znużenia. Rutyna pochodzi z kwiatów perełkowca japońskiego. Wyciąg z imbiru wspiera witalność i pomaga
przy zmęczeniu. Selen wspomaga odporność organizmu.Zalecane spożycie1 saszetka 2 razy dziennieWażneNie należy przekraczać
dziennej zalecanej porcji do spożycia.Składniki Sk?adniki Zawarto?? w 1 saszetce Zawarto?? w 2 saszetkach

Wyci?g z kwiatów czarnego bzu

Otrzymany z suszonych kwiatów czarnego
bzu

50 mg

100 mg

100 mg

200 mg

Wyci?g z kwiatów lipy

Otrzymany z suszonych kwiatów lipy

50 mg

100 mg

100 mg

200 mg
Wyci?g z owoców aceroli

Otrzymany z suszonych owoców aceroli

Zawieraj?cy 25 % witaminy C

48 mg

480 mg

12 mg ( 15%)

96 mg

960 mg

24 mg ( 30%)
Wyci?g z imbiru

Otrzymany z suszonego imbiru

10 mg

100 mg

20 mg

200 mg
Rutyna 23,75 mg 47,5 mg
Cynk 2,27 mg (22%) 4,54mg (45%)
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Sk?adniki Zawarto?? w 1 saszetce Zawarto?? w 2 saszetkach
Selen 11 ?g (20%) 22 ?g (40 %)
Witamina C 100 mg (125%) 200 mg (250 %)

*RWS – Referencyjna Warto?? Spo?ycia

ProducentZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM S.A.ul. Wojska Polskiego 339 - 300 Mielec
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