Minunino® protector sirop
Supliment alimentar cu îndulcitor natural
Ingrediente
100ml sirop conțin: Apă purificată, Îndulcitor: fructoză, extract uscat 4:1 din fructe de Coacăz-negru (Ribes nigrum) 1,486g, agent de îngroșare: celuloză microcristalină, extract uscat 4:1 din fructe de Zmeur (Rubus idaeus) - 0.492g, aromă
de zmeură, conservant: sorbat de potasiu, extract hidroetanolic uscat 100:1 din fructe de Măceş (Rosa canina) cu min 50%
vitamina C - 0,1g, acidifiant: acid ascorbic, extract hidroetanolic uscat 100:1 din muguri florali de Salcâm-japonez (Saphora
japonica), cu 95% Rutin - 0,05g.
Acțiune
Minunino® protector sirop este recomandat pentru menținerea sănătății sistemului imunitar, putând fi consumat atât
de copii, cât şi de adulți.
Minunino® protector sirop conține o combinație sinergică de extracte obţinute din fructe nobile: concentrat de fructe
de Coacăz-negru, extracte din fructe de Zmeur, de Măceş și Rutin. Este cunoscut faptul că, din timpuri străvechi, fructele
de Coacăz-negru, de Măceș şi de Zmeur erau considerate adevărate comori ale naturii, fiind surse bogate în vitamina C și
pigmenți naturali cu acțiune antioxidantă, care ajută la funcționarea normală a sistemului imunitar.
Fructele de Coacăz-negru sunt printre cele mai bogate în vitamina C (de 3-4 ori mai bogate decât portocalele), conțin
potasiu în cantități de două ori mai mari decât bananele. Ele sunt o sursă bogată în minerale şi vitamine din grupul
vitaminelor B (vitamina B1, vitamina B2), sunt bogate în flavonozide și antociani, care au un puternic efect antioxidant.
Fructele de Zmeur contin vitamina C, mangan, magneziu, cupru și potasiu. Vitamina C este esenţială pentru organism,
fiind un nutrient indispensabil desfăşurării normale a proceselor fiziologice. Vitamina C contribuie la: metabolismul
energetic normal, la funcţionarea normală a sistemului nervos şi imunitar, la protejarea celulelor împotriva stresului
oxidativ, la reducerea oboselii şi a extenuarii, la funcţionarea normală a sistemului osos, a ligamentelor, pielii, dinţilor şi a
gingiilor.
Rutinul, fiind un antioxidant puternic, protejează organismul de radicalii liberi, extrem de nocivi pentru imunitate.
Mod de utilizare:
Copii cu vârsta de la 6luni până la 1an: 1/2 linguriţă (2,5ml) de 3 ori pe zi.
Copii cu vârste intre 1 si 3 ani: 5ml (1 linguriţă) de 3 ori pe zi.
Copii cu vârste intre 3 si 6 ani: 7, 5ml (1,5 linguriţe) de 3 ori pe zi.
Adulţi: câte 1 lingură (10ml) de 3 ori pe zi.
Mențiuni şi atenționări speciale:
A nu se depăsi doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemana și vederea copiilor mici. Conține
îndulcitor. Consumul excesiv poate cauza efecte laxative. Nu se recomandă utilizarea de către persoanele cu diabet
zaharat sau cu alergie la oricare dintre ingredientele produsului. După deschidere, flaconul se păstrează la frigider și se
consumă în maximum 28 de zile. Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă variată,
echilibrată şi un stil de viaţă sănătos. A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei inscrise pe ambalaj (EXP).
Mod de prezentare
Cutie cu un flacon cu 100ml sirop, însoțit de linguriță dozatoare (5ml) și prospect.
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