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Gripovita, 10 saszetek
 

Cena: 8,63 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 g

Opakowanie 10 sasz.

Postać -

Producent KRUGER POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Gripovita zawiera 75% realizacji dziennego zalecanego spożycia witaminy C oraz 150% cynku w saszetce, wyciąg z owoców czarnego
bzu, naturalne koncentraty soków z czarnej porzeczki i maliny w proszku – co sprawia, że Gripovita zalecana jest jako uzupełnienie diety
zwłaszcza w okresach jesienno-zimowych i wiosennych.

Czarna porzeczka, maliny są naturalnym źródłem witaminy C.
Owoce czarnego bzu (Fructus Sambuci) zawierają barwniki organiczne, aminokwasy, cukry, rutynę oraz witaminę C.
Witamina C i cynk przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Sposób użycia:

Zawartość saszetki (10g) wsypać do filiżanki lub szklanki. Zalać 150 ml ciepłej wody. Zamieszać.
Zalecane 1-2 saszetki dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Składniki:

cukier, koncentrat z czarnej porzeczki w proszku (5%), koncentrat z malin w proszku (2,8%), ekstrakt z czarnego bzu (2%) i hibiskusa
(1%), regulator kwasowości – kwas cytrynowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), siarczan cynku, aromaty.

1 saszetka zawiera:
200 mg ekstraktu z owoców czarnego bzu i 100 mg ekstraktu z kwiatów hibiskusa, 500 mg suszonego koncentratu z czarnej porzeczki,
280 mg suszonego koncentratu malinowego.
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2 saszetki zawierają:
400 mg ekstraktu z owoców czarnego bzu i 200 mg ekstraktu z kwiatów hibiskusa, 1000 mg suszonego koncentratu z czarnej
porzeczki, 560 mg suszonego koncentratu malinowego.

Wyprodukowano w Polsce na zlecenie:

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.
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