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Domowa Apteczka Lipa&Malina syrop, 150 ml
 

Cena: 0,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent DOMOWA APTECZKA

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Co to jest Lipa w i jakim celu się ją stosuje?

Syrop Lipa&Malina od Domowej Apteczki zawiera ekstrakt z lipy oraz ekstrakt z maliny. Posiada w swoim składzie witaminę C i D.

Lipa działa kojąco na gardło i struny głosowe.
Witamina C wraz z witaminą D pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Jak stosować syrop Lipa&Malina?

Dawkowanie:

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:

Dzieci 3-12 lat: 2 razy dziennie 1 łyżeczka.
Dzieci powyżej 12 roku życia i osoby dorosłe: 3 razy dziennie 1 łyżeczka.

Nie przekraczać porcji produktu zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne.
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Co zawiera syrop Lipa&Malina?

Sk?adniki w porcji zalecanej do spo?ycia w ci?gu dnia: 5 ml/10 ml/15 ml

Sk?adniki 1 ?y?eczka
(5 ml)

2 ?y?eczki
(10 ml)

3 ?y?eczki
(15 ml)

Ekstrakt z lipy 8:1 100 mg 200 mg 300 mg
Ekstrakt z maliny 4:1 15 mg 30 mg 45 mg
Witamina C 12 mg (15% RWS) 24 mg (30% RWS) 36 mg (45% RWS)
Witamina D 7,5 µg, 300 j.jm (150%

RWS)
15 µg, 600 j.jm (300%
RWS)

22,5 µg, 900 j.jm (450%
RWS)

*RWS – Referencyjne Warto?ci Spo?ycia

Składniki: Substancja wypełniająca (maltitole), sok cytrynowy, woda, alkoholo-wodny ekstrakt z kwiatów lipy 8:1, kwas L-askorbinowy;
wodny ekstrakt z owoców maliny 4:1, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa),
substancja konserwująca (sorbinian potasu), witamina D (cholekalcyferol).

Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry.

Informacje ważne przed zastosowaniem syropu Lipa&Malina:

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią – należy skonsultować się z lekarzem.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Przed użyciem wstrząsnąć.
Ewentualny osad jest zjawiskiem naturalnym.

Z uwagi na naturalne pochodzenie składników kolor płynu może różnić się w zależności od partii produktu. Możliwy występujący osad
jest pochodzenia naturalnego i nie wpływa na jakość produktu.

Jak przechowywać syrop Lipa&Malina?

Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.

Po otwarciu butelki produkt spożyć w ciągu 45 dni.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

