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Grinovita 10+5 saszetek gratis
 

Cena: 11,66 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 sasz. (+ 5 saszetek gratis)

Postać prosz.do rozpusz.

Producent N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki 
Cukier, koncentrat z czarnej porzeczki w proszku (5%), koncentrat z malin w proszku (2,8%), ekstrakt z czarnego bzu (2%) i hibiskusa
(1%), regulator kwasowości – kwas cytrynowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), siarczan cynku, aromaty. Zawiera cukier.

Zawartość składników w jednej saszetce (zalecana dzienna porcja): witamina C – 60mg (75% RWS), cynk – 15mg (150% RWS),
ekstrakt z owoców czarnego bzu – 200mg, ekstrakt z kwiatów hibiskusa – 100mg, suszony koncentrat z czarnej porzeczki – 500mg,
suszony koncentrat malinowy – 280mg.
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie
Suplement diety Grinovita uzupełnia codzienną dietę w cynk i witaminę C. Składniki te wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego. Dodatkowo w składzie preparatu zawarto dwa ekstrakty – z owoców czarnego bzu i kwiatów hibiskusa, a także dwa
koncentraty – z malin i czarnej porzeczki. Maliny i czarne porzeczki są cennym źródłem naturalnej witaminy C. Owoce czarnego bzu
oprócz witaminy C zawierają także rutynę, aminokwasy i barwniki organiczne.

Zastosowanie:
Suplement diety Grinovita przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w cynk, witaminę C, ekstrakty z owoców
czarnego bzu i kwiatów hibiskusa oraz w koncentraty z malin i czarnej porzeczki. Preparat polecany do stosowania w okresie przesilenia
wiosennego i w okresie jesienno-zimowym.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja: jedna saszetka. Zawartość saszetki należy zalać 150ml ciepłej wody, dokładnie wymieszać i wypić. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Masa netto: 150g (15 x 10g).
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