Blu Junior

Podwójnie standaryzowany ekstrakt z owoców czarnego bzu, sok z owoców
czarnego bzu, sok z owoców aronii, bioflawonoidy cytrusowe, ekstrakt z kwiatu lipy,
witamina C, cynk
Blu Junior to wyjątkowa kompozycja zawierająca podwójnie standaryzowany na
zawartość polifenoli i antocyjanów ekstrakt z owoców czarnego bzu*, soki z owoców
aronii i czarnego bzu, witaminę C, cynk, bioflawonoidy cytrusowe i ekstrakt z kwiatu
lipy.

Czarny bez i lipa wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Ponadto lipa wspiera prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych, a
czarny bez i aronia wykazują właściwości antyoksydacyjne.
Blu Junior wyróżnia się wysoką zawartością witaminy C i cynku, które pomagają
chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu

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.
*Uwaga! Nieprzetworzone owoce czarnego bzu nie nadają się do spożycia. Tylko
właściwe przetworzenie owoców czarnego bzu i podanie w odpowiedniej formie
pozwala zachować ich korzystne właściwości.

Składniki
Syrop glukozowo-fruktozowy, sok z owoców aronii czarnoowocowej (Aronia
melanocarpa L.), sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra L.), woda, ekstrakt z
owoców czarnego bzu (Sambucus nigra L.) standaryzowany na 6% polifenoli i 3,8%
antocyjanów, kwas L-askorbinowy, ekstrakt z kwiatu lipy drobnolistnej (Tilia cordata),
ekstrakt z owocu gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L.) standaryzowany na
zawartość bioflawonoidów, glukonian cynku, substancja konserwująca: sorbinian
potasu.
Dzienna porcja

30 ml

Sok z owoców aronii

5g

Sok z owoców czarnego bzu
Podwójnie standaryzowany ekstrakt z owoców czarnego bzu, w
tym:

3,7 g

2g

– polifenole

120 mg

– antocyjany

76 mg

Witamina C

240 mg (300%*)

Ekstrakt z kwiatu lipy

150 mg

Bioflawonoidy cytrusowe

54 mg

Cynk

9 mg (90%*)

* % referencyjnej wartości spożycia

Zalecane spożycie
Dzieci powyżej 12-go roku życia i dorośli 10 ml (2 łyżeczki dołączone do opakowania)
3 razy dziennie. Przed spożyciem wstrząsnąć. 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.
Zastosowanie: preparat polecany jest dzieciom powyżej 12-go roku życia i osobom
dorosłym w celu uzupełniania diety w składniki wspomagające pracę układu
odpornościowego oraz prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych.

Polecany jest zwłaszcza w okresie zwiększonej zachorowalności na grypę i
przeziębienie: w okresie jesienno-zimowym oraz w okresie przesilenia wiosennego.
Przechowywanie: w temperaturze pokojowej, w ciemnym miejscu. Suplementy diety
powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Objętość:
150 ml netto
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