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RenoPuren Zatoki Junior
suplement diety
płyn
120 ml
5 ml
Wyciąg z ziela tymianku
30 mg
Ekstrakt z liści Andrographis 10 mg
paniculata
Wyciąg z czosnku
12,5 mg
Wyciąg z korzenia pelargonii 20 mg
afrykańskiej
Wyciąg z kwiatostanu lipy
30 mg
Wyciąg z ziela werbeny
20 mg
Wyciąg z kwiatów bzu czarnego
25 mg

10 ml
60 mg
20 mg
25 mg
40 mg
60 mg
40 mg
50 mg

Składniki suplementu diety wspierają:
- zdrowie dróg oddechowych m.in. zatok
- komfort oddechowy
oraz układ odpornościowy
Wyciąg z ziela tymianku oraz ekstrakt z liści Andrographis paniculata wspierają zdrowie górnych dróg
oddechowych, m.in. zatok oraz działają korzystnie na układ immunologiczny.
Wyciąg z czosnku wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego m.in. zatok oraz wspiera
odporność organizmu.
Wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej wpływa na komfort oddechowy oraz korzystnie oddziałuje na drogi
oddechowe.
Wyciąg z kwiatostanu lipy korzystnie wpływa na gardło, krtań i struny głosowe.
Wyciąg z ziela werbeny wspiera fizjologiczną odporność organizmu oraz korzystnie oddziałuje na gardło, krtań i
struny głosowe.
Wyciąg z kwiatów bzu czarnego wspiera układ odpornościowy.
Sposób użycia: Dzieci powyżej 3 roku życia: 5 ml raz dziennie. Dorośli: 5 ml dwa razy dziennie. Ze względu na
zastosowane wyciągi możliwy osad nie stanowi wady produktu. Wstrząsnąć przed użyciem.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Produkt przed spożyciem wymaga rozcieńczenia. Produkt należy rozcieńczyć niewielką ilością chłodnego płynu.
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
Przechowywanie: Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie
przechowywać w lodówce, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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Składniki: stabilizator: glicerol, woda, wyciąg z kwiatostanu lipy, wyciąg z ziela tymianku, wyciąg z kwiatów bzu
czarnego, wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej, wyciąg z ziela werbeny, wyciąg z czosnku, ekstrakt z liści
Andrographis paniculata, substancja konserwująca: benzoesan sodu, aromat, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa.
Nr partii:
Najlepiej spożyć przed końcem:
Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

