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Nordisept Porost islandzki z cynkiem płyn
 

Cena: 14,45 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać płyn

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

Nordisept Porost islandzki z cynkiem

 

 

suplement diety

 

 

Nordisept to preparat zawierający wyciąg z porostu islandzkiego (Cetraria islandica L.) oraz cynk.

 

 

Porost islandzki, zwany także płucnicą islandzką, charakteryzuje się właściwościami osłaniającymi błony śluzowe gardła, krtani i strun
głosowych.
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Cynk pomaga w:

 

 

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
utrzymaniu zdrowych kości

 

 

Produkt zawiera również cynk, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym.

 

 

Zalecane spożycie: dzieci od 3-go do 6-go roku życia – 5 ml 2 razy dziennie, dzieci od 6-go do

 

 

12-go roku życia – 5 ml 3 razy dziennie, dzieci od 12-go roku życia i osoby dorosłe – 10 ml 3 razy dziennie. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

 

 

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

 

 

Zastosowanie: 

preparat polecany jest dzieciom od 3-go roku życia i osobom dorosłym, w celu wspierania prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego.
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Składniki: 

substancja wypełniająca: syrop sorbitolowy, woda, ekstrakt z porostu islandzkiego (Cetraria islandica L.), glukonian cynku, aromat,
substancja konserwująca: sorbinian potasu. Zawiera substancję słodzącą.

 

 

Dzienna porcja zawiera: dla dzieci od 3-go do 6-go roku życia(10 ml) dla dzieci od 6-go do 12-go roku życia(15 ml) dla dzieci powyżej 12-roku życia i osób
dorosłych(30 ml)

Ekstrakt z porostu islandzkiego 200 mg 300 mg 600 mg
Cynk 3 mg (30%*) 4,5 mg (45%*) 9 mg (90%*)

 

 

*% referencyjnej wartości spożycia

 

 

Przechowywanie: 

przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
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