Blu Baby

suplement diety
Suplement diety Blu Baby to preparat zawierający w składzie podwójnie
standaryzowany na zawartość polifenoli i antocyjanów ekstrakt z owoców czarnego
bzu, witaminę C, cynk oraz witaminę D.

Czarny bez wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Witamina C, cynk i
witamina D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Ponadto witamina C oraz cynk pomagają w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym.

Zastosowanie:
preparat polecany jest dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, dzieci oraz osób
dorosłych w celu wspierania prawidłowej pracy układu odpornościowego.

Składniki:
maltodekstryna, kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z owoców czarnego bzu (
Sambucus nigra) standaryzowany na 15% polifenoli i 10% antocyjanów, glukonian
cynku, cholekalcyferol (witamina D).

Zalecane spożycie:
Niemowlęta powyżej 6. miesiąca życia: 1 saszetka dziennie;
Dzieci powyżej 3. roku życia: 2 saszetki dziennie;
Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli: 3 saszetki 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.

Sposób spożycia:

Zawartość 1 saszetki rozpuścić w niewielkiej ilości letniej wody lub herbatki. Spożyć
bezpośrednio po przygotowaniu.
Dzienna porcja zawiera:

1 saszetka

2 saszetki

3 saszetki

podwójnie standaryzowany ekstrakt z owoców
czarnego bzu, w tym:

13,2 mg

26,4 mg

39,6 mg

- polifenole

1,98 mg

3,96 mg

5,94 mg

- antocyjany

1,32 mg

2,64 mg

3,96 mg

witamina C

20 mg (25%*)

40 mg (50%*)

60 mg (75%*)

cynk

1,5 mg (15%*)

3 mg (30%*)

4,5 mg (45%*)

witamina D

5 µg (200 j.m., 100%*) 10 µg (400 j.m.,
200%*)

15 µg (600 j.m.,
300%*)

* % referencyjnej warto?ci spo?ycia

Przechowywanie:
przechowywać

w

temperaturze

pokojowej

w

suchym

i

ciemnym

miejscu.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

Zawartość
15 saszetek

Masa netto
15 g (15 saszetek po 1 g)

EAN
5904960018370
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