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DUOLIFE SunVital płyn 150 ml
 

cena: 69,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 150 ml

Postać płyn

Producent DuoLife

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

DUOLIFE SunVital to syrop przeznaczony dla dzieci powyżej 6 roku życia na bazie naturalnych składników roślinnych i cynku
organicznego.

Jest źródłem wielu witamin i składników odżywczych które wspierają układ immunologiczny. Suplement diety zmniejsza ryzyko
zachorowań oraz pozwala na łatwiejszy przebieg ewentualnych infekcji.

SunVital składa się z naturalnych składników takich jak: owoce aceroli, czarny bez, pelargonię afrykańską, dziką różę, miód, owoce
jeżyny, czosnek, czerwone winogrona, pestki dyni.

Sposób użycia:
5 ml dziennie przed posiłkiem.
W okresie wzmożonego spadku odporności 2 razy dziennie po 5 ml przed posiłkiem.
Przed użyciem każdorazowo wstrząsnąć.

Składniki:
Zagęszczony sok owoców z czerwonych winogron, zagęszczony sok z owoców jeżyn, ekstrakt z owoców czarnego bzu (Sambucus
nigra) standaryzowany na zawartość polifenoli (w tym antocyjanidyn) 10:1, sok z owoców dzikiej róży, miód, ekstrakt z owoców aceroli
(Malpighia glabra) standaryzowany na zawartość witaminy C 50:1, SunVital® (zastrzeżona formuła pozyskana z inaktywowanych
komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae)/ (cynk organiczny), ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides) 4:1,
ekstrakt z pestek dyni (Cucurbita pepo) 4:1, ekstrakt z czosnku (Allium sativum) 4:1, ekstrakt z liści brodziuszki wiechowatej
(Andrographis paniculata) 4:1.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
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Nie przekraczać zalecanej porcji w ciągu dnia

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć do 30 dni.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Ze względu na fakt, iż suplement diety jest produktem naturalnym, smak i konsystencja poszczególnych jego partii mogą się różnić, w
zależności od pory roku oraz surowców, które zostały użyte do produkcji. Ewentualny osad tworzą naturalne składniki i jest to proces
typowy dla takich produktów. Aby zniwelować osad należy wstrząsnąć przed spożyciem.

Producent:
DuoLife S.A.
ul. Topolowa 22
32-082 Więckowice

Podmiot odpowiedzialny:
DuoLife S.A.
ul. Topolowa 22,
32-082 Więckowice
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