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BetaGlucasine syrop z betaglukanem i acerolą 120ml
 

Cena: 13,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać płyn

Producent SILESIAN PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

BETAGLUCASINE

120ml

Suplement diety Rodzina Zdrowia BetaGlucasine w formie płynnej dzięki zawartości witaminy C oraz cynku wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego u dzieci i dorosłych. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia oraz osób
dorosłych.

Składniki

fruktoza, stabilizator: polidekstroza, wyciąg z owoców aceroli Malpighia punicifolia standaryzowany na 25% zawartości witaminy C, Beta-
glukany z drożdży (Saccharomyces cerevisiae), regulator kwasowości: kwas askorbinowy, sproszkowany sok z owoców bzu czarnego
Sambucus nigra, glukonian cynku, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, aromat truskawkowy, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu.

1 łyżeczka (5 ml) zawiera:

  Beta-glukan (z drożdży Saccharomyces cerevisiae β-(1,3)-(1,6)-D-glukan) - 50 mg*
  Proszkowany sok z owoców czarnego bzu Sambucus nigra - 50 mg*
  Wyciąg z owoców aceroli Malpighia punicifolia - 70 mg*
  w tym witamina C - 17,5 mg (22% RWS)
  Cynk - 2,5 mg (25% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
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Objętość netto: 120 ml

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie

1 łyżeczka (5 ml) dwa razy dziennie.

Przechowywanie

Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej (15°C-25°C). Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 miesięcy.

Producent

Silesian Pharma Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77

40-431 Katowice

Informacje dodatkowe

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
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