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RenoPuren Zatoki hot 7 saszetek zatoki katar grypa
 

cena: 22,89 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 7 sztuk

Postać Saszetki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie zatoki

Opis produktu
 

W skład preparatu RenoPuren w kapsułkach na zatoki wchodzą m.in.:

witamina C, cynk, wyciąg z czarnego bzu, wspomagające układ immunologiczny i łagodzące objawy nieżytu,

ekstrakty z mięty pieprzowej i werbeny, łagodzące zapalenia gardła, krtani, strun głosowych i rozrzedzające śluz.

Wskazania

Suplement diety RenoPuren Zatoki Hot wspomaga organizm w stanach osłabienia, obniżonej odporności, przeziębienia, grypy, przy
problemach z zatokami i oddychaniem, bolącym gardle.

Preparat można stosować już od 6. roku życia.

Działanie

RenoPuren Zatoki HOT to suplement diety, którego składniki wspomagają funkcjonowanie górnych dróg oddechowych, do których
należą:

zatoki przynosowe

jama nosowa

gardło

oraz wspierają układ odpornościowy.

W skład produktu wchodzi witamina C, cynk oraz kompozycja 6 wyciągów roślinnych:
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Liście Andrographis paniculata wspierają zdrowie układu oddechowego, m.in. zatok.

Ziele tymianku wspomaga funkcjonowanie górnych dróg oddechowych, m.in. zatok, a także działa korzystnie na układ immunologiczny.
Odświeża i korzystnie wpływa na drogi oddechowe.

Kwiat dziewanny wspiera naturalną odporność, korzystnie oddziałuje na gardło i proces oddychania.

Mięta pieprzowa korzystnie oddziałuje na gardło, krtań i struny głosowe.

Witamina C, cynk oraz kwiat bzu czarnego pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Ziele werbeny zwiększa fizjologiczną odporność organizmu oraz korzystnie oddziałuje na gardło, krtań i struny głosowe

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dzieci powyżej 6. roku życia: 1 saszetka dziennie.

Dorośli: 1-2 saszetki dziennie.Zawartość saszetki należy rozpuścić w 200 ml ciepłej wody. Wypić od razu po sporządzeniu.

Skład
, 1 saszetka, 2 saszetki
Witamina C, 40 mg (50%)*, 80 mg (100%)*
Cynk, 2,5 mg (25%)*, 5 mg (50%)*
Ekstrakt z mięty pieprzowej, 10 mg, 20 mg
Wyciąg z kwiatów bzu czarnego, 25 mg, 50 mg
Wyciąg z ziela werbeny, 20 mg, 40 mg
Wyciąg z kwiatów dziewanny, 10 mg, 20 mg
Wyciąg z ziela tymianku, 10 mg, 20 mg
Wyciąg z liści Andrographis paniculata, 10 mg, 20 mg

*% zalecanego dziennego spożycia

Składniki:

Sacharoza, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, kwas L-askorbinowy, wyciąg z kwiatów bzu czarnego, mentol, wyciąg z ziela
werbeny, glukonian cynku, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, wyciąg z kwiatów dziewanny,
wyciąg z ziela tymianku, wyciąg z liści Andrographis paniculata, ekstrakt z mięty pieprzowej.

Uwagi do stosowania

W trakcie stosowania preparatu zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest
zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Nie zaleca się stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość:

7 saszetek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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