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Colgrip 8 sasz.
 

Cena: 5,97 pln

Opis słownikowy

Postać sasz.

Producent COLFARM

Rejestracja

Opis produktu
 

Colgrip Hot, 8 saszetek

Colgrip Hot to suplement diety w postaci proszku w saszetkach do sporządzania płynu do picia. Starannie dobrane składniki preparatu
Colgrip Hot w postaci ekstraktów roślinnych naturalnego pochodzenia oraz witamin. Witamina C przyczynia się do zmniejszenia
zmęczenia i znużenia. Selen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 saszetka 2 razy dziennie. Zawartość saszetki rozpuścić w połowie szklanki ciepłej przegotowanej wody. Wypić
bezpośrednio po przygotowaniu.

Składniki: sacharoza, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy; witamina C, wyciąg z kwiatów czarnego bzu, wyciąg z kwiatów lipy, wyciąg z
owoców aceroli (zawierający 25% witaminy C), aromat: naturalny aromat cytrynowy, rutyna, cynk, wyciąg z imbiru, barwnik: ryboflawina,
selen.

porcja dzienna (2 saszetki) zawiera: wyciąg z kwiatów czarnego bzu 100mg (otrzymany z suszonych kwiatów czarnego bzu 200mg),
wyciąg z kwiatów lipy 100mg (otrzymany z suszonych kwiatów lipy 200mg), wyciąg z owoców aceroli 96mg (otrzymany z suszonych
owoców aceroli 960mg, zawierający 25% witaminy C 24mg (30%)*), wyciąg z imbiru 20mg (otrzymany z suszonego imbiru 200mg),
rutyna 47,5mg, cynk 4,54mg (45%)*, selen 22mcg (40%)*, witamina C 200mg (250%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Producent:
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.,
ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec.
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