
 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

 

Imunoglukan syrop uodparniający dla dzieci 120 ml
 

Cena: 45,50 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent PHARMAPOINT SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Imunoglukan (beta-(1,3/1,6)-D-glukan z
boczniaka ostrygowatego)

Opis produktu
 

Nazwa: Imunoglukan P4H płyn dla dzieci
Opakowanie:  120ml
Skład:  Woda, fruktoza, Imunoglukan (beta-(1,3/1,6)-D-glukan z boczniaka ostrygowatego), witamina C (L-askorbinian wapnia), regulator
kwasowości - kwas cytrynowy, substancja konserwująca - kwas benzoesowy.
Płyn nie zawiera alkoholu, barwników, aromatów.
Właściwości: Witamina C zawarta w preparacie pomaga utrzymać naturalną odporność organizmu.

Witamina C oprócz pozytywnego wpływu na odporność posiada właściwości antyoksydacyjne.

Dla dzieci powyżej 3 roku życia i osób dorosłych.

Zaleca się go szczególnie osobom, u których zwiększa się zapotrzebowanie na witaminę C, jak również w okresach ogólnego zmęczenia
psychicznego i fizycznego oraz przy chronicznym stresie. Wskazany także dla osób intensywnie uprawiających sport.
Uwagi: Preparatu nie wolno stosować u osób z przeszczepianymi narządami wewnętrznymi.
Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Przed otwarciem przechowywać w temperaturze 5-25 st.C.
Chronić przed wilgocią mrozem i promieniowaniem słonecznym.
Po otwarciu opakowania i po każdym użyciu dobrze zamkniętą butelkę należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C.
Zużyć w ciągu dwóch miesięcy od otwarcia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Sposób użycia:  dla dzieci powyżej 3 lat :1 łyżeczka od herbaty (5 ml) 1 raz dziennie, najlepiej rano przed jedzeniem lub wieczorem przed
snem, przez okres co najmniej 2-3 miesięcy.

Porcję można zwiększyć dwukrotnie w okresie jesienno-zimowym, przy zmiennych warunkach atmosferycznych.
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Zwiększoną porcję suplementu zaleca się stosować przynajmniej przez okres 3 dni.

Butelkę przed każdym użyciem należy dokładnie wstrząsnąć.
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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