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Plusssz Gold, Vital Tonik, płyn doustny, 1000g
 

Cena: 18,82 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1000 g (butelka)

Postać płyn doustny

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Plusssz Gold Vital Tonik to kompleksowy preparat zawierający wyciągi roślinne oraz witaminy takie jak: niacyna, biotyna, kwas
pantotenowy, kwas foliowy, witamina B6 i B12. Głóg ułatwia zasypianie i wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-
naczyniowego. Dzika róża wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego, wzmacnia system odpornościowy. Melisa
wspomaga dobre samopoczucie, pomaga osiągnąć relaks fizyczny i psychiczny. Rozmaryn wspiera prawidłowe funkcjonowanie
przewodu pokarmowego. Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie. Witamina B12
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie
2 razy dziennie po 1 łyżce stołowej (15ml) lub użyć załączonej miarki. Produkt wymaga rozcieńczania. produkt rozcieńczyć w wodzie,
herbacie, soku lub innym płynie.

Składniki
Woda, substancja zagęszczająca: soribtole, wyciąg złożony: z owocu dzikiej róży, liścia melisy, owocu głogu, ziela rozmarynu, substancja
wypełniająca: glicerol, barwnik: karmel amoniakalno-siarczanowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu; regulator kwasowości:
kwas cytrynowy; witaminy: amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, kwas
pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina.

30ml zawiera: niacyna 2,4mg (15%)*, witamina B6 0,21mg (15%)*, kwas foliowy 30mcg (15%)*, kwas pantotenowy 0,9mg (15%)*, biotyna
7,5mcg (15%)*, witamina B12 0,375mcg (15%)*, owoc głogu 68mg, owoc dzikiej róży 224mg, liść melisy 72mg, ziele rozmarynu 36mg.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
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Ważne wskazówki
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Po otwarciu produktu zaleca się przechowywać w lodówce nie dłużej niż 45 dni.
Ewentualny osad pochodzi od użytych wyciągów roślinnych i nie stanowi wad produktu. Chronić przed światłem.
Bez dodatku cukrów.

Zawartość netto
1000g (900ml).
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