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Colgrip hot activ, 8 saszetek
 

Cena: 8,64 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 8 sasz.

Postać prosz.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Sacharoza, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, witamina C, wyciąg z kwiatów czarnego bzu, wyciąg z kwiatów lipy, wyciąg z owoców
aceroli (zawierający 25% witaminy C), aromat: naturalny aromat cytrynowy; rutyna, cynk, wyciąg z imbiru, barwnik: ryboflawina; selen.

Zawartość składników w jednej saszetce/w dwóch saszetkach: wyciąg z kwiatów czarnego bzu – 50mg (otrzymany z suszonych
kwiatów czarnego bzu – 100mg)/100mg (otrzymany z suszonych kwiatów czarnego bzu – 200mg), wyciąg z kwiatów lipy – 50mg
(otrzymany z suszonych kwiatów lipy – 100mg)/100mg (otrzymany z suszonych kwiatów lipy – 200mg), wyciąg z owoców aceroli –
48mg (otrzymany z suszonych owoców aceroli – 480mg) zawierający 25% witaminy C – 12mg (15% RWS)/96mg (otrzymany z
suszonych owoców aceroli – 960mg) zawierający 25% witaminy C – 24mg (30% RWS), wyciąg z imbiru – 10mg (otrzymany z
suszonego imbiru – 100mg)/20mg (otrzymany z suszonego imbiru – 200mg), rutyna – 23,75mg/47,5mg, cynk – 2,27mg (22%
RWS)/4,54mg (45% RWS), selen – 11mcg (20% RWS)/22mcg (40% RWS), witamina C – 100mg (125% RWS)/200mg (250% RWS).
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie:
Połączenie witaminy C, cynku, wyciągów z korzenia imbiru oraz kwiatów lipy i czarnego bzu, które wykorzystano w suplemencie diety
Colgrip Hot, wspomaga prawidłową pracę układu odpornościowego, a także działa wzmacniająco na ochronę antyoksydacyjną
organizmu. Również selen wspomaga odporność organizmu. Ponadto kwiaty lipy, korzeń imbiru i czarny bez wspierają właściwe
funkcjonowanie dróg oddechowych, a lipa dodatkowo działa kojąco na gardło, krtań oraz na struny głosowe. Wyciąg z imbiru sprzyja
utrzymaniu witalności oraz pomaga przy zmęczeniu, a witamina C pomaga dodatkowo zmniejszyć uczucie znużenia i zmęczenia. Skład
suplementu uzupełnia rutyna pozyskiwana z kwiatów perełkowca japońskiego.

Zastosowanie:
Suplement diety Colgrip Hot przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie diety w składniki wspomagające prawidłowe
funkcjonowanie dróg oddechowych, układu odpornościowego oraz wspierające ochronę antyoksydacyjną. Preparat szczególnie
polecany do stosowania w okresie zwiększonego ryzyka zachorowania na grypę lub przeziębienie.
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Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu. Nie stosować u kobiet w okresie ciąży i laktacji, a także
u dzieci.

Sposób użycia:
Zalecane dzienne spożycia: dwie saszetki. Należy przyjmować po jednej saszetce dwa razy dziennie. Zawartość saszetki należy
rozpuścić w 1/2 szklanki ciepłej, przegotowanej wody. Stosować od razu po przygotowaniu. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.
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