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DUOLIFE SunVital płyn 150 ml
 

Cena: 62,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać płyn

Producent DUOLIFE S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościTo suplement diety w syropie dla dzieci. Wspiera odporność dziecka w czasie wzmożonych przeziębień.Składniki i ich
właściwości:Czerwone winogrona - to źródło witamin B, E, K oraz karotenu, jak również zawierają cenne składniki mineralne, takie jak
miedź, żelazo, wapń, magnez, potas czy bor. Wspomagają odporność organizmu oraz wspierają usuwanie toksyn z organizmu.Owoce
jeżyny - zawierają wiele witamin m.in. A, E, K, niacyne, ryboflawine czy tiamine. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C oraz kwasu
elagowego pomagają wspierać układ odpornościowy. Jeżyny stanowią również dobre źródło antocyjanów, wykazujących
wielokierunkową aktywność biologiczną, opartą głównie na właściwościach antyoksydacyjnych.Czarny bez - stanowi bogactwo
antocyjanów, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Działa również jako przeciwutleniacz, dzięki
czemu wspomaga chronić tkanki przed działaniem wolnych rodnikówDzika róża - zawiera 30-40 razy więcej witaminy C niż słynące z
tego cytrusy, dzięki czemu wspiera układ odpornościowy i wzmacnia organizm. Ponadto, zawiera dużo witamin: A, B, E i K, a także
flawonoidy wspierające funkcjonowanie organizmu.Miód - wspiera organizm w przypadku osłabienia funkcji układu immunologicznego.
Flawonoidy zawarte w miodzie przyczyniają się do równowagi mikrobiologicznej w narządach i tkankach. Miód pomaga w zwiększeniu
zdolności antyoksydacyjnych organizmu.Owoce aceroli - są źródłem dobrze przyswajalnej naturalnej witaminy C, posiadają również
spore ilości prowitaminy A, tiaminy oraz ryboflawiny. Acerola jest głównym dietetycznym źródłem przeciwutleniaczy, które przyczyniają
się do ochrony przed wolnymi rodnikami. Pomagają wzmocnić naturalne mechanizmy obronne organizmu przed stresem
oksydacyjnym.SunVital® (zastrzeżona formuła pozyskana z inaktywowanych komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae/cynk
organiczny) - wspomaga organizm w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Pomaga w utrzymaniu optymalnej
równowagi kwasowo-zasadowej oraz w prawidłowych funkcji poznawczych.Pelargonia afrykańska - wpływa korzystnie na
funkcjonowanie układu oddechowego w okresie wzmożonej zapadalności na przeziębienia oraz infekcje górnych i dolnych dróg
oddechowych. Standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej działa wielokierunkowo, wspomagając prace układu
immunologicznego.Pestki dyni - stanowią źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin: A, C, E oraz B2 i B6. Szczególnie
istotne są tu te dwie ostatnie, które wraz z witaminą A wpierają organizm w prawidłowym funkcjonowaniu błon śluzowych oraz dróg
oddechowychCzosnek - źródło alliliny, która przez enzym allinazę rozkładana jest za pośrednictwem produktu niestabilnego do allicyny.
Czosnek wpływa korzystnie na drogi oddechowe, wspomaga naturalną florę bakteryjną i sprzyja lepszemu ukrwieniu naczyń
wieńcowych.Brodziuszka wiechowata - wspomaga pracę układu immunologicznego.Zalecane spożycie5 ml dziennie przed posiłkiem. W
okresie wzmożonego spadku odporności 2 razy dziennie po 5 ml przed posiłkiem. Przed użyciem każdorazowo wstrząsnąć. Syrop
przeznaczony dla dzieci powyżej 6 roku życia. Do odmierzenia płynu można użyć załączonej miarki.WażneNie należy przekraczać
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dziennej zalecanej porcji do spożyciaSkładnikiZagęszczony sok owoców z czerwonych winogron, zagęszczony sok z owoców jeżyn,
ekstrakt z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra) standaryzowany na zawartość polifenoli (w tym antocyjanidyn) 10:1, sok z owoców
dzikiej róży, miód, ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia glabra) standaryzowany na zawartość witaminy C 50:1, SunVital® (zastrzeżona
formuła pozyskana z inaktywowanych komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae)/ cynk organiczny), ekstrakt z korzenia pelargonii
afrykańskiej (Pelargonium sidoides) 4:1, ekstrakt z pestek dyni (Cucurbita pepo) 4:1, ekstrakt z czosnku (Allium sativum) 4:1, ekstrakt z
liści brodziuszki wiechowatej (Andrographis paniculata) 4:1.Zalecana porcja o spożycia zawiera:Zawartość składników w porcji dziennej
produktu:5 ml10 mlEkstrakt z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra)760 mg1520 mgEkstrakt z owoców aceroli (Malpighia glabra)125
mg250 mgSunVital® (zastrzeżona formuła pozyskana z inaktywowanych komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae)100 mg200
mgCynk organiczny5 mg (50%*)10 mg(100%*)Ekstrakt z pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides)7,5 mg15 mgEkstrakt z pestek
dyni (Cucurbita pepo)3,75 mg7,5 mgEkstrakt z czosnku (Allium sativum)2,25 mg4,5 mgEkstrakt z liści brodziuszki wiechowatej
(Andrographis paniculata)40 μg80 μg*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8400kJ/2000kcal)ProducentDUOLIFE
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