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Blu Kid płyn 150 ml
 

Cena: 27,86 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać płyn

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

BluKid to wyjątkowa kompozycja zawierająca podwójnie standaryzowany na zawartość polifenoli i antocyjanów ekstrakt z owoców
czarnego bzu, witaminę C, cynk i bioflawonoidy cytrusowe.

Wskazany dla dzieci od 3. do 12. roku życia w celu uzupełniania diety w składniki wspomagające pracę układu odpornościowego.
Polecany zwłaszcza w okresie zwiększonej zachorowalności na grypę i przeziębienie: w okresie jesienno-zimowym oraz w okresie
przesilenia wiosennego.

Blu Kid charakteryzuje się wysoką zawartością witaminy C i cynku, które pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i
wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Ponadto cynk pomaga utrzymać prawidłowy metabolizm
makroskładników odżywczych, a witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w prawidłowej
produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.

Skład: 
Syrop glukozowo-fruktozowy, sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra L.), ekstrakt z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra L.)
standaryzowany na 6% polifenoli i 3,8% antocyjanów, woda, kwas L-askorbinowy, bioflawonoidy cytrusowe (Citrus aurantium L.),
glukonian cynku, sorbinian potasu (substancja konserwująca).

30ml produktu zawiera: 
sok z owoców czarnego bzu 9g,
podwójnie standaryzowany ekstrakt z owoców czarnego bzu 2g (w tym: pelifenole 120mg, antocyjany 76mg),
witamina C 240mg (3005)*,
bioflawonoidy cytrusowe 54mg,
cynk 4,5mg (45%)*:

*ZDS - Zalecane Dziennie Spożycie
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Dawkowanie:
Dzieci od 3. do 12. roku życia: 10ml (2 łyżeczki dołączone do opakowania) 3 razy dziennie. Przed spożyciem wstrząsnąć.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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