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FruitsMax Kids 500 mg, 60 tabletek
 

cena: 54,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 tabletek

Postać tabletki

Producent Invex Remedies

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Fruit Max kids to kompozycja 21 składników roślinnych, witaminy C oraz bakterii Lactobacillus acidophilus Er-2 szczep 317/402 Narine
dla dzieci powyżej 3 roku życia i osób dorosłych.

Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Składniki:
  liofilizowana morela,
  Lactobacillus acidophilus Er-2 szczep 317/402 Narine,
  liofilizowana brzoskwinia,
  liofilizowana truskawka,
  liofilizowana malina,
  liofilizowana czarna porzeczka,
  liofilizowane jabłko,
  liofilizowana hurma,
  liofilizowany banan,
  liofilizowana czarna śliwka,
  liofilizowana gruszka,
  liofilizowana jeżyna,
  kwas L-askorbinowy (Witamina C),
  liofilizowana pomarańcza chińska (aspelin),
  liofilizowana biała śliwka,
  liofilizowany dereń,
  liofilizowana pigwa,
  liofilizowany ananas,
  liofilizowane czarne winogrono,
  liofilizowane białe winogrono,
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  liofilizowany melon,
  liofilizowany pomidor,
  liofilizowany rokitnik,
  celuloza mikrokrystaliczna MCC101.

Sposób użycia: 
Tabletki Fruit Max kids należy przyjmować przed posiłkami.
Zaleca się trzymać tabletkę w ustach przez kilka minut, a następnie przeżuć.
W przypadku dzieci poniżej 6 roku życia zaleca się zmielić tabletkę przed spożyciem.

Zalecana porcja dzienna:
  Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletka 3 razy dziennie,
  Dzieci w wieku od 3 do 12 lat: 1 tabletka 1-2 razy dziennie.

Dla optymalnego efektu zaleca się przyjmować przez 5-6 tygodni.

Warunki przechowywania: 
Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu w temperaturze nie wyższej niż +10 °C w sposób niedostępny dla małych
dzieci.
Na czas transportu może być przechowywany w temperaturze otoczenia.

Ważne informacje:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Nie spożywać przy nadwrażliwości na składniki produktu.
Zalecany jest zdrowy tryb życia i różnorodna dieta.

Podmiot odpowiedzialny:
REMEDIUM ZDROWIA I URODY
15-668 BIAŁYSTOK
UL. UPALNA 7 lok 2
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