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Cerutin Junior Malina płyn 120 ml
 

Cena: 17,90 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent Polfarmex s.a.

Opakowanie 120 ml (butelka)

Postać płyn

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Cerutin® Junior malina to pyszny suplement diety o smaku malinowym, zawierający bogatą kompozycję starannie dobranych
składników. Bez dodatku benzoesanu sodu. Składniki Woda, sacharoza, zagęszczony sok aroniowy, glukonian wapnia, wyciąg z owoców
malin, wyciąg z owoców czarnej porzeczki, wyciąg z owoców dzikiej róży, L-askorbinian sodu, wyciąg z owoców czarnego bzu, regulator
kwasowości - kwas cytrynowy, substancja konserwująca - sorbinian potasu, aromat malinowy, wyciąg z liści aloesu, substancja
zagęszczająca - guma ksantanowa, rutozyd. Składniki  Zagęszczony sok aroniowy Wyciągi z owoców: czarnej porzeczki 300 mg maliny
300 mg dzikiej róży 90 mg czarnego bzu 60 mg Witamina C 60 mg Wyciąg z liści aloesu 30 mg Rutozyd 15 mg  Właściwości
składników Witamina C - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia. Aronia - pomaga chronić komórki przed wolnymi rodnikami spowodowanymi stresem oksydacyjnym. Czarna
porzeczka - korzystna dla prawidłowego funkcjonowania mięśni i stawów/na elastyczność stawów. Dzika róża - wspomaga naturalną
ochronę organizmu oraz system odpornościowy. Aloes - stymuluje metabolizm, pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji skóry i
warstwy naskórka. Czarny bez - korzystny dla prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego, przyczynia się do utrzymania
dobrego fizycznego samopoczucia. Polecany w szczególności w okresie jesienno-zimowym, przesilenia wiosennego oraz w okresie
rekonwalescencji. Zalecane dzienne spożycie  Dzieci powyżej 3. roku życia i dorośli: 10 ml produktu (2 łyżeczki do herbaty lub 1 łyżka
deserowa) 3 razy dziennie. Przed użyciem wstrząsnąć. Produkt zawiera ekstrakty roślinne, które mogą powodować niewielkie
zmętnienie, co w żaden sposób nie wpływa na jakość i skuteczność produktu.  Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Nie należy
przekraczać zalecanej dziennej porcji. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w
temperaturze pokojowej. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
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