
 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

 

Żuravit Junior Plus syrop o smaku owoców leśnych 100 ml
 

cena: 17,12 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nerki, pęcherz, układ moczowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór witamin, odporność

Opis produktu
 

Opis:
Suplement diety żUravit® JUNIOR plus oprócz ekstraktu z owoców żurawiny wielkoowocowej i koncentratu soku z owoców żurawiny
zawiera także ekstrakt z ziela pokrzywy, który wspomaga funkcje wydalnicze układu moczowego i nerek, przyczyniając się tym samym
do prawidłowego funkcjonowania dróg moczowych oraz witaminy: B6 i B12, wspierające prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego.
Przyjazna, płynna postać produktu oraz pyszny owocowy smak sprawiają, że suplement diety żUravit® JUNIOR plus jest szczególnie
polecany dzieciom.

Składniki: 
sacharoza, woda, ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej, koncentrat soku z owoców żurawiny, ekstrakt z ziela pokrzywy, aromat
owoców leśnych, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu; witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny).

Składniki w zalecanej dziennej porcji 5 ml
Ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej 0,22 g
Koncentrat soku z owoców żurawiny 0,144 g
Ekstrakt z ziela pokrzywy 0,08 g
Witamina B6 0,35 mg (25% RWS*)
Witamina B12 0,63 µg (25% RWS*)

* RWS: referencyjna wartość spożycia

Zalecane dzienne spożycie:
Dzieci powyżej 3. roku życia: 5 ml produktu 1 raz dziennie.
Dorośli: 5 ml produktu 1-2 razy dziennie.

Dodatkowe informacje:

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.fit


 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 5 ml produktu.
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