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Cerutin junior malina,120 ml
 

cena: 10,58 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120 ml (butelka)

Postać płyn

Producent POLFARMEX

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Cerutin Junior  o smaku malinowym, zawiera bogat? kompozycj? starannie dobranych
sk?adników aktywnych. Polecany dla dzieci powy?ej 3 roku ?ycia, w szczególno?ci w okresie jesienno-
zimowym, przesilenia wiosennego oraz w okresie rekonwalescencji.

Czarny bez wspiera uk?ad odporno?ciowy oraz dzia?a koj?co w kaszlu. Wzmacnia b?ony ?luzowe dróg
oddechowych i uszczelnia naczynia krwiono?ne. Ma tak?e w?a?ciwo?ci przeciwgor?czkowe.

Cynk pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego, pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym, przyczynia si? do utrzymania prawid?owego metabolizmu makrosk?adników
od?ywczych, pomaga w utrzymaniu zdrowych ko?ci, pomaga w utrzymaniu prawid?owego widzenia, pomaga
zachowa? zdrowe w?osy, skór? i paznokcie.

Wskazania
Preparat pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego.

Dawkowanie
Dzieci powy?ej 3. roku ?ycia i doro?li: 10 ml produktu 3 razy dziennie.
Przed u?yciem wstrz?sn??.
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Sk?ad
woda, sacharoza, skoncentrowany suszony sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra L.),
skoncentrowany sok z owoców aronii (Aronia melanocarpa), skoncentrowany suszony sok z owoców czarnej
porzeczki (Ribes nigrum L.), skoncentrowany suszony sok z owoców truskawki (Fragaria vesca L.),
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skoncentrowany suszony sok z owoców dzikiej rózy (Rosa canina L.), aromat truskawkowy, substancja
konserwuj?ca-sorbinian potasu, regulator kwasowo?ci-kwas cytrynowy, glukonian cynku, substancja
zag?szczaj?ca-guma ksantanowa, rutozyd ( Sophora japonica L.buds).

30ml produktu zawiera: zag?szczony sok aroniowy 900mg, wyci?g z czarnej porzeczki 300mg, wyci?g z
truskawki 300mg, wyci?g z dzikiej ró?y 90mg, wyci?g z czarnego bzu 60mg, witamina C 60mg (75%*), wyci?g
z li?ci aloesu 30mg, rutozyd 15mg.

* RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Cerutin Junior w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Producent
POLFARMEX S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno 
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