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BIARON C EXTRA krople 30 ml
 

Cena: 19,90 PLN

Opis produktu
 

Kropelki ze składnikami pochodzenia naturalnego (acerola, dzika róża) i z witaminą C już od 6. miesiąca
życia

Biaron® C EXTRA to źródło witaminy C ze składników pochodzenia naturalnego: aceroli i dzikiej róży w wygodnej formie kropli. Produkt
zawiera składniki wspierające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, układu nerwowego i utrzymanie prawidłowych
funkcji psychologicznych. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia, młodzieży i dorosłych.

Ekstrakt z owoców dzikiej róży i koncentrat soku z owoców aceroli zawarte w produkcie Biaron® C EXTRA są standaryzowane na
zawartość witaminy C.

Witamina C:
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, zębów, chrząstki, dziąseł, skóry i
naczyń krwionośnych,
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Dawkowanie:
Dzieci od 6 do 12 miesiąca życia: 1 kropla dziennie.
Dzieci od 1 do 3 lat: 2 krople dziennie.
Dzieci od 4 do 12 lat: 3 krople dziennie.
Młodzież od 13 do 18 lat i dorośli: 4-5 kropli dziennie.
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Przed użyciem należy wstrząsnąć.

Skład:
Syrop z agawy, woda, ekstrakt z owoców dzikiej róży (Rosa canina L.) (źródło wit. C), wysuszony koncentrat soku z owoców aceroli
(Malpighia glabra L.) (źródło wit. C), ekstrakt z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra L.), kwasL-askorbinowy (witamina C).

1 kropla zawiera:
Ekstrakt z owoców dzikiej róży 17,60 mg, wysuszony koncentrat soku z owoców aceroli 12,34 mg, witamina C 16 mg (20%)*, ekstrakt z
owoców czarnego bzu 0,70 mg

5 kropli zawiera:
Ekstrakt z owoców dzikiej róży 88 mg, wysuszony koncentrat soku z owoców aceroli 61,70 mg, witamina C 80 mg (100%)*, ekstrakt z
owoców czarnego bzu 3,5 mg
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia:
Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Producent:
Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
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