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OLIMP ULGRIP JUNIOR 10 saszetek
 

Cena: 12,90 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

Ulgrip Junior to specjalnie opracowane połączenie wysokiej jakości sproszkowanych owoców aceroli, standaryzowanych na zawartość
naturalnej witaminy C oraz miodu; oparte na bazie sproszkowanych owoców malin, koncentratu z owoców czarnej porzeczki i czarnego
bzu. Dodatkowo preparat uzupełniony został o wyselekcjonowane ekstrakty lipy i rumianku oraz rutynę.Preparat stanowi unikalną
formułę  opartą wyłącznie na naturalnych składnikach, bez konserwantów, barwników, dodatków (aromaty, słodziki,
zagęstniki).Ekstrakty lipy i rumianku, podobnie jak bez czarny i naturalna witamina C z aceroli  stanowią kompozycję składników
wpływających na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, dzięki czemu wzmacniają naturalną barierę ochronną
organizmu.Witamina C dodatkowo bierze udział w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, zmniejsza uczucie zmęczenia i
znużenia oraz przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.Ekstrakty lipy i rumianku wykazują również kojący
wpływ na gardło i struny głosowe, szczególnie w przypadku podrażnień. Dodatkowo ekstrakt lipy wspomaga odkrztuszanie, dzięki
czemu utrzymane jest prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego.Czarny bez działa wspierająco w kaszlu, chrypce.Miód oraz
czarna porzeczka i maliny zawarte w preparacie stanowią składniki, znane od lat, stosowane w domowych sposobach wzmacniania
odporności i tradycyjnych postępowaniach podczas przeziębień.  

 

Zalecane spożycie

1 saszetka dziennie przed lub w trakcie posiłku. Zawartość saszetki rozpuścić w 100 ml ciepłej, ale nie wrzącej, przegotowanej wody,
dokładnie zamieszać w celu rozpuszczenia proszku. Temperatura wody powinna być odpowiednia do spożycia bezpośrednio po
przygotowaniu.  

 

Składniki
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cukier, sproszkowane owoce malin, sproszkowane owoce aceroli standaryzowane na 15% zawartość naturalnej witaminy C, miód,
koncentrat z owoców czarnej porzeczki w proszku, koncentrat soku z owoców czarnego bzu w proszku, ekstrakt z kwiatostanu lipy (Tilia
cordata Miller), ekstrakt z koszyczka rumianku (Matricaria recutita L.), rutyna.  

 

 

  

Informacja żywieniowa

  

1 saszetka

  

Sproszkowane owoce malin

  

600 mg

  

Sproszkowane owoce aceroli, w tym:naturalna
witamina C

  

400 mg60 mg
(75%**)

  

Miód

  

400 mg

  

Koncentrat z owoców czarnej porzeczki

  

300 mg

  

Koncentrat z owoców czarnego bzu

  

300 mg

  

Ekstrakt z kwiatostanu lipy

  

80 mg

  

Ekstrakt z koszyczka rumianku

  

45 mg

  

Rutyna

  

15 mg

**% ZDS – procent realizacji zalecanego dziennego spożycia.  
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