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PYROSAL IMMUNO płyn 100 ml
 

Cena: 13,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać płyn

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościZawarte w produkcie witamina C oraz wyciągi z owoców i kwiatów bzu czarnego wspomagają układ odpornościowy,
wpływając korzystnie na równowagę sił obronnych organizmu.Wyciągi z korzenia prawoślazu oraz kwiatu lipy wpływają kojąco na
śluzówkę gardła, wspierając funkcjonowanie dróg oddechowych.Cynk przyczynia się do prawidłowej pracy układu odpornościowego
oraz pomaga w ochronie komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym.Zalecane spożyciedzieci w wieku 3 lat: 2 razy dziennie po 2,5
mldzieci od 4 do 6 lat: 3 razy dziennie po 2,5 mldzieci od 7 do 9 lat: 2 razy dziennie po 5 mldzieci od 10 do 12 lat: 3 razy dziennie po 5
mlSkładnikiSubstancja zagęszczająca: sorbitol, wyciąg płynny złożony z kwiatu lipy (Tiliae flos) (40%), kwiatu bzu czarnego (Sambuci
flos) (40%) i korzenia prawoślazu (Althaeae radix) (20%) standaryzowany na rutozyd, naturalny koncentrat z owoców czarnej porzeczki
(Ribes nigrum L.), woda, wyciąg suchy z owoców aceroli (Malpighia glabrae fructus), wyciąg płynny z owoców bzu czarnego (Sambucus
nigra L.) standaryzowany na antocyjany i polifenole, siarczan cynku (cynk), substancja konserwująca: sorbinian potasu.

Sk?adniki czynne w zalecanej do spo?ycia dziennej porcji produktu:

Sk?adniki czynne 5 ml 7,5 ml 10 ml 15 ml
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2 mg

 

3 mg

 

4 mg

 

6 mg

Wyci?g z lipy,bzu czarnegoi prawo?lazuw tym: rutozyd 780 mg 

 

1170 mg 

 

1560 mg 

 

2340 mg 

 

Wyci?g z bzu czarnego.w tym:antocyjanypolifenole 30 mg 

 

1 mg2 mg

45 mg 

 

1,5 mg3 mg

60 mg 

 

2 mg4 mg

90 mg 

 

3 mg6 mg

Wyci?g z aceroli(25% witaminy C) 40 mg(10 mg Wit. C)12,5% RWS* 60 mg(15 mg Wit. C)18,8% RWS* 80 mg(20  mg Wit. C)25% RWS* 120 mg(30 mg Wit. C)37,5% RWS*

Naturalny koncentratz czarnej porzeczki 316 mg 474 mg 632 mg 948 mg

Cynk 3 mg30% RWS* 4,5 mg45% RWS* 6 mg60% RWS* 9 mg90% RWS*

*RWS –  Referencyjna Warto?? Spo?ycia

ProducentHERBAPOL WROCŁAW
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