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RENOPUREN ZATOKI HOT, 8 saszetek
 

cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Postać proszek w saszetkach

Problem ból zatok, katar

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie wsparcie układu oddechowego i odporności

Opis produktu
 

Suplement diety w formie saszetek do sporządzania rozgrzewającego napoju, którego składniki wspomagają funkcjonowanie górnych
dróg oddechowych (zatok przynosowych, jamy nosowej i gardła) oraz wspierają układ odpornościowy. Zawiera m.in. miętę pieprzową i
tymianek, który odświeża i korzystnie wpływa na drogi oddechowe. W skład produktu wchodzi witamina C, cynk oraz kompozycja 6
wyciągów roślinnych.

RENOPUREN ZATOKI HOT - działanie:

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

RENOPUREN ZATOKI HOT - skład:

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
1 saszetka zawiera: witamina C 40 mg (50% RWS - referencyjna wartość spożycia), cynk 2,5 mg (25% RWS), ekstrakt z mięty pieprzowej
10 mg, wyciąg z kwiatów bzu czarnego 25 mg, wyciąg z ziela werbeny 20 mg, wyciąg z kwiatów dziewanny 10 mg, wyciąg z ziela
tymianku 10 mg, wyciąg z liści Andrographis paniculata 10 mg

RENOPUREN ZATOKI HOT - dawkowanie:

dzieci powyżej 6 roku życia: 1 saszetka dziennie; dorośli: 1-2 saszetki dziennie. Saszetkę rozpuścić w 200 ml ciepłej wody.

RENOPUREN ZATOKI HOT - przeciwwskazania:
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uczulenie na którykolwiek ze składników produktu; nie zaleca się stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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