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Kinderimmun Dr. Wolz + D3, proszek na odporność, 65 g
 

Cena: 64,18 zł

Opis słownikowy

Postać proszek

Producent Abs-Med

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Cynk, Inulina, Witamina B1, Witamina B12, 
Witamina B2, Witamina B6, Witamina C

Opis produktu
 

Skład Kinderimmun Dr. Wolz + D3, proszek na odporność, 65 g

Inulina, proszek z soku wiśni Acerola 6%, koncentrat siary (mleko) 6%, betaglukany z drożdży (Sacharomyces cerevisiae) 4%, bakterie
kwasu mlekowego Bifidobacterium longum 1%, cynk z drożdży (cytrynian cynku drożdże) 1%, witaminy D3, B12, B6, B1, B2, kwas foliowy.

2 g proszku zawierają:

wartość energetyczna 9 kJ/2 kcal, węglowodany 120 mg, tłuszcz 380 mg,
witamina D3 6,7 µg (133%)*, witamina B1 0,44 mg (40%)*, witamina B2 0,56 mg (40%)*, witamina B6 0, 56 mg (40%)*, witamina B12 µg
(40%)*, kwas foliowy 80 µg (40%)*, witamina C 32 mg (40%)*, cynk 2 mg (20%)*, betaglukany z drożdży (Sacharomyces cerevisiae) 67
mg, colostrum (koncetrat siary) 124 mg z immunoglobinami G 24,8 mg, inulina 1,5 g, bakterie kwasu mlekowego 18 mg (1,8 mld).

3 g proszku zawierają:

wartość energetyczna 13 kJ/3 kcal, węglowodany 180 mg, tłuszcz 570 mg,
witamina D3 10 µg (200%)*, witamina B1 0,66 mg (60%)*, witamina B2 0,84 mg (60%)*, witamina B6 0,84 mg (60%)*, witamina B12 1,5
µg (60%)*, kwas foliowy 120 µg (60%)*, witamina C 48 mg (60%)*, cynk 3 mg (30%)*, betaglukany z drożdży (Sacharomyces cerevisiae)
100 mg, colostrum (koncetrat siary) 86 mg z immunoglobinami G 37,2 mg, inulina 2,2 g, bakterie kwasu mlekowego 27 mg (2,7 mld).

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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Działanie Kinderimmun Dr. Wolz + D3, proszek na odporność, 65 g

Dr Wolz - KinderImmun to suplement diety, który bazuje wyłącznie na naturalnych składnikach pozyskiwanych z drożdży, aceroli,
koncentratu siary oraz inuliny. Starannie dobrane składniki immunoaktywne: β-glukany, colostrum (siara), cynk, bakterie probiotyczne
kwasu mlekowego, naturalna witamina C, inulina oraz witaminy z grupy B pozytywnie oddziałują czynnie i biernie wzmacniając
odporność dziecka. Za aktywne wzmacnianie odpowiadają: beta-D-glukany i cynk z drożdży, bakterie kwasu mlekowego oraz witamina C
z aceroli. Natomiast colostrum (siara), inulina z cykorii ora witaminy B-Complex wzmacniają biernie. Preparat jest wolny od glutenów,
żelatyny, barwników i substancji konserwujących. To sprawia, że charakteryzuje się formułą minimalizującą ryzyko wystąpienia alergii.
KinderImmun to preparat czysty i bezsmakowy - nie zawiera sztucznych substancji pomocniczych i dodatków i występuje w postaci
proszku.

Wskazania Kinderimmun Dr. Wolz + D3, proszek na odporność, 65 g

KinderImmun marki Dr Wolz to suplement diety, który dzięki zawartości odpowiednio dobranych składników immunoaktywnych, takich
jak: β-glukany, colostrum, cynk, naturalne witaminy oraz bakterie kwasu mlekowego, wykazuje aktywny i bierny wpływ na wzmacnianie
systemu odpornościowego u dzieci. Przeznaczony dla dzieci powyżej 2. roku życia. Może być stosowany przez alergików (również na
białko mleka krowiego) oraz przez osoby z nietolerancją glutenu.

Dawkowanie Kinderimmun Dr. Wolz + D3, proszek na odporność, 65 g

Dzieci 2-3 lata: 1 miarka (ok. 1 g)
Dzieci 4-6 lat: 2 miarki (ok. 2 g)
Dzieci powyżej 6. roku życia: 3 miarki (ok. 3 g)

Łyżeczka miarowa (1 g) jest załączona do opakowania.

Proszek należy podawać zmieszany z zimnym napojem lub jogurtem. Nie należy używać do tego celu gorących potraw lub napojów ze
względu na utratę właściwości działania probiotyków i colostrum.

Preparat stosować przez okres 2 - 6 miesięcy.
Najlepiej przeprowadzić dwie kuracje w ciągu roku, zachowując dwumiesięczną przerwę.

Informacje dodatkowe Kinderimmun Dr. Wolz + D3, proszek na odporność, 65 g

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt nie zawiera: glutenów, żelatyny, barwników, substancji konserwujących.
Zawiera laktozę.
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