Minunino® Vitamina C sirop
Supliment alimentar cu zahăr
Ingrediente
100ml sirop conţin: apă purificată, zahăr (îndulcitor), agenți de îngroșare: glicerină vegetală și gumă xantan, vitamina
C/acid ascorbic, extract hidroetanolic uscat din fructe de Acerola (Malpighia glabra), standardizat la min.50% vitamina C,
extract hidroetanolic uscat 100:1 din fructe de Măceș (Rosa canina), standardizat la min.50% vitamina C, conservant:
sorbat de potasiu, aroma de lămâie.
Acțiune
Minunino® Vitamina C sirop, prin combinația sinergică dintre vitamina C (acid ascorbic) şi fructele de Acerola şi de
Măces, contribuie la creșterea rezistenței organismului şi împiedică degradarea celulelor prin puternicul efect antioxidant.
Fructele de Maceș, ca și cele de Acerola (ultimele numite si “vişine de Barbados’’, “vişine tropicale’’ sau “cireașa
portoricană”) sunt adevărate rezervoare naturale de vitamina C.
Vitamina C (acidul ascorbic) este o vitamină esenţială pentru organismul uman, care nu poate fi sintetizată de acesta,
motiv pentru care nu trebuie să lipsească din alimentaţie.
Vitamina C contribuie la: metabolismului energetic normal, la protejarea celulelor mpotriva stresului oxidativ, reducerea
oboselii și a extenuării, funcționarea normală a sistemelor imunitar și nervos, formarea normală a colagenului pentru
funcționarea normală a vaselor de sânge, a sistemului nervos, a ligamentelor, gingiilor, pielii și a dinților.
Mod de utilizare:
Copii cu vârste de la 1 până la 3 ani : câte 1/2 linguriță (2,5ml) de 1- 2 ori pe zi.
Copii cu vârste de peste 3 ani: câte o linguriță (5ml) de 1- 2 ori pe zi.
Adulți: câte 2 lingurițe (10ml) de 2 ori pe zi.
Mențiuni şi atenționări speciale:
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Contine zahăr.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 înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.
Produsul poate prezenta un sediment tipic substanțelor naturale. Se recomandă agitarea flaconului înainte de utilizare.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
După deschidere, a se păstra la frigider şi a se consuma în maximum 28 de zile.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei înscrise pe ambalaj (EXP):
Mod de prezentare
Cutie cu un flacon cu 100ml sirop, linguriță dozatoare și prospect.
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