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HARTUŚ na odporność o smaku malinowym 120 ml
 

Cena: 14,25 PLN

Opis słownikowy

Producent LABORATORIA NATURY

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

Opis 

Hartuś Odporność to preparat przeznaczony do postępowania dietetycznego w stanach grypy i przeziębienia oraz w osłabieniu po
przebytych chorobach w celu wzmocnienia naturalnego funkcjonowania układu odpornościowego. Polecany do stosowania szczególnie
w okresach zwiększonej zachorowalności na infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych w celu wsparcia naturalnych funkcji układu
immunologicznego. Hartuś Odporność ma pyszny malinowy smak.

 

Polecany już od pierwszego roku życia

Hartuś Odporność nie zawiera konserwantów, sztucznych barwników i aromatów. Wyprodukowany jest w 100% z naturalnych
składników:

standaryzowany wyciąg z aloesu zawierający nie mniej niż 5% polisacharydów. Aloes dzięki zawartości polisacharydów zwiększa
odporność organizmu poprzez aktywizację makrofagów oraz limfocytów B do produkcji przeciwciał. Wykazuje działanie
antyoksydacyjne;

standaryzowany wyciąg z owoców bzu czarnego zawierający nie mniej niż 10% związków polifenolowych. Owoce bzu czarnego bogate
w związki polifenolowe wpływają korzystnie na układ odpornościowy oraz pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Wykazują działanie napotne oraz pomagają w utrzymaniu prawidłowego stanu górnych dróg oddechowych;

standaryzowany wyciąg z owoców aceroli zawierający nie mniej niż 25% witaminy C. Zawarta w owocach aceroli naturalna witamina C
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina C
bierze udział w produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych;
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opatentowany Yestimun® beta-glukan. Beta-glukan to naturalny polisacharyd występujący w ścianach komórkowych mikroorganizmów
z gatunku Saccharomyces cerevisiae. Chroniona patentem metoda pozyskiwania Yestimun® beta-glukanu pozwala na uzyskanie
produktu o wysokiej, aż 85% koncentracji czystego beta-glukanu 1,3/1,6 D pozbawionego innych składników mogących osłabić jego
działanie (przede wszystkim białek i tłuszczów).

 

Zalecane spożycie  

Zalecana dzienna porcja (o ile lekarz nie zaleci inaczej):

dzieci od 1. do 3. roku życia: 2 x 5 ml

dzieci powyżej 3. roku życia: 2 x 7,5 ml.

Profilaktycznie stosować przez okres dwóch–trzech miesięcy. Stosować w okresie infekcji i 14 dni po jej zakończeniu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

 

Składniki

Izomaltuloza*, wyciąg z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra L.) (3,5%), koncentrat soku z cytryny (Citrus limon L.), wyciąg z aloesu
(Aloe vera L.) (1%), wyciąg z owoców aceroli (Malpighia punicifolia L.), naturalny aromat malinowy, koncentrat soku z czarnej marchwi,
Yestimun® beta-glukan. * Izomaltuloza (źródło glukozy i fruktozy) jest naturalnym węglowodanem o mniej słodkim smaku niż tradycyjny
cukier. Jest dobrze przyswajalna i dlatego jest odpowiednia dla dzieci. W przeciwieństwie do cukru, izomaltuloza nie jest rozkładana
przez bakterie w jamie ustnej, dzięki czemu pomaga w zachowaniu mineralizacji zębów. Spożywanie żywności zawierającej izomaltulozę
zamiast cukru prowadzi do mniejszego wzrostu poziomu glukozy we krwi niż po spożyciu żywności zawierającej cukier.

Opakowanie: Szklana butelka o pojemności 120 ml. Hartuś Odporność - wartości odżywcze* % referencyjnej wartości spożycia
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