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Febricold Baby płyn 120 ml
 

Cena: 18,25 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać płyn

Producent NORD FARM SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Suplement diety FEBRICOLD baby zawiera kompleks naturalnych ekstraktów roślinnych - INFECT stoper - ekstrakt z owoców bzu
czarnego, ekstrakt z owoców aceroli i ekstrakt z kwiatów lipy oraz cynk, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego. Standaryzowany ekstrakt z owoców bzu czarnego stanowi bogate źródło polifenoli i antocyjanów o silnych
właściwościach antyoksydacyjnych. Acerola jest źródłem naturalnej witaminy C oraz flawonoidów, które zapobiegają utlenieniu
witaminy C i przedłużają jej działanie w organizmie. Preparat wspiera organizm szczególnie w okresie przeziębienia i grypy. Produkt
przeznaczony jest dla dzieci od 1. roku życia.

 Składniki:

izomaltuloza*, ekstrakt z owoców bzu czarnego Sambucus nigra zawierający 10% polifenoli, koncentrat soku z cytryny, ekstrakt z
owoców aceroli Malpighia punicifolia zawierający naturalną witaminę C - 25%, ekstrakt z kwiatostanu lipy Tilia platyphyllos Scopoli
zawierający 1% flawonoidów, naturalny aromat malinowy, koncentrat soku z czarnej marchwi, mleczan cynku (cynk).

* Izomaltuloza (źródło glukozy i fruktozy) jest naturalnym węglowodanem dobrze przyswajalnym przez organizm. W przeciwieństwie do
zwykłego cukru, izomaltuloza nie jest rozkładana przez bakterie w jamie ustnej i nie powoduje obniżenia pH, dzięki czemu pomaga w
zachowaniu mineralizacji zębów. Spożywanie żywności zawierającej izomaltulozę prowadzi do mniejszego wzrostu poziomu glukozy we
krwi, niż po spożyciu żywności zawierającej zwykły cukier.Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 5 ml (1 łyżeczka) po posiłku.

Sposób użycia:

do odmierzania produktu można użyć załączonej łyżeczki. Preparat do stosowania doustnego. Preparat przed użyciem energicznie
wstrząsnąć. Wystąpienie rozwarstwienia i delikatnego osadu wynika z zawartości składników naturalnych.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
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Do utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Nie stosować produktu
w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników.

 Przechowywanie:

Przechowywać FEBRICOLD baby w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu dobrze zamkniętą butelkę przechowywać w lodówce, nie dłużej niż 3
tygodnie.

 Producent:

NordFarm Spółka z o.o.
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