Minunino® creștere sirop
Supliment alimentar cu zahăr
Ingrediente
100 ml sirop conţin: apă purificată, zahăr(îndulcitor), glicerină și gumă xantan(agenți de îngroșare), fosfat tricalcic, acid lactic (corector de
aciditate), sorbat de potasiu (conservant), aroma de căpșuni, vitamina k2/MK7 (în bază de carbohidrați),,vitamina D3.
Acțiune
Minunino® creștere sirop este un supliment alimentar recomandat pentru creșterea și dezvoltarea normală a oaselor și a dinților la copii,
în perioada de creștere, prin suplimentarea dietei cu calciu, fosfor, vitamina D3 și vitamina K.
Minunino® creștere sirop oferă o formulă echilibrată, prin acțiunea sinergică a nutrienților calciu, fosfor, vitamina D3 si vitamina K pentru
dezvoltarea armonioasă a structurii osoase, pentru formarea oaselor și a dinților, dar și buna funcționare a sistemului muscular și nervos.
Calciul, mineralul care se găsește în cantitatea cea mai mare în corp, este necesar pentru menținerea sănătății sistemului osos și a dinților.
De asemenea, calciul contribuie la metabolismul energetic normal, la funcționarea normală a sistemului muscular, la o neurotransmisie
normală și la procesul de diviziune și de diferențiere celulară.
Fosforul se gaseste in fiecare celulă a corpului omenesc. Fosforul contribuie la menținerea sănătății sistemului osos, la menținerea sănătății
dinților,la metabolismul energetic normal, la funcționarea normală a membranelor celulare.
Vitamina D contribuie la absorbția/utilizarea normală a calciului și fosforului, contribuie la menținerea concentrațiilor normale de calciu în
sânge. Vitamina D participă la procesul de diviziune celulară, contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, la menținerea
funcției normale a sistemului muscular, la menținerea sănătății sistemului osos și a dinților.
Vitamina K contribuie menținerea sănătății sistemului osos, la coagularea normală a sângelui.
Mod de utilizare:
Copii cu vârste de la 1până la 3 ani: câte 2,5 ml(1/2 linguriță) de 2 pe zi
Copii cu vârste de peste 3 ani: câte 5ml de 2 ori pe zi.
Mențiuni şi atenționări speciale:
A nu se lăsa la indemâna și vederea copiilor mici.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Nu se recomandă utilizarea de către persoanele cu diabet zaharat sau cu alergie la ingredientele produsului.
Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să inlocuiască o dietă variată si echilibrată și un stil de viață sănătos.
Produsul poate prezenta un sediment, se recomandă a se agita înainte de folosire.
Dupa deschidere, flaconlul se păstrează la frigider și se consumă în maximum 28 de zile.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, in ambalajul original.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei înscrise pe ambalaj (EXP):
Mod de prezentare:
Cutie cu un flacon cu 100 ml sirop, linguriță dozatoare și prospect
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