Sposób użycia:
Dorośli: 15 ml płynu (1 miarka) 3 razy dziennie.
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.

Suplement diety w postaci płynu

dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

ODPORNOŚĆ

120 ml

Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Spożycie
w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Składniki suplementu diety wspierają:

układ odpornościowy i drogi oddechowe

ProMama Odporność polecany dla kobiet w ciąży i karmiących
piersią chcących wesprzeć prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego. Zawiera w swoim składzie sok z aronii, malin,
koncentrat z czarnej porzeczki oraz wyciąg z owoców dzikiej róży
i wyciąg z czosnku, które wspierają odporność i prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych.
Wyciąg z owoców dzikiej róży – wspiera odporność oraz zdrowie
układu oddechowego.
Wyciąg z czosnku – wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego oraz układu oddechowego.
Preparat może być stosowany przez
diabetyków - cukrzyca nie jest
przeciwwskazaniem do stosowania produktu.

Przechowywanie:
Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie chłodzić,
nie zamrażać.
Składniki: Woda, stabilizatory: sorbitole, glicerol, koncentrat z czarnej porzeczki, sok z aronii, wyciąg z owoców dzikiej róży, sok malinowy, substancja konserwująca: benzoesan sodu, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, aromat malinowy, wyciąg z czosnku.
BEZ DODATKU CUKRÓW
BEZ SZTUCZNYCH BARWNIKÓW
ZAWIERA NATURALNIE WYSTĘPUJĄCE CUKRY
Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

100 g produktu

Składniki produktu

1 miarka
(15 ml)

3 miarki
(45 ml)

Wyciąg z owoców dzikiej róży

100 mg

300 mg

Wyciąg z czosnku
W tym alliny:

8 mg
0,08 mg

24 mg
0,24 mg

Sok z aronii

450 mg

1350 mg

Koncentrat z czarnej porzeczki

600 mg

1800 mg

Sok z malin

75 mg

225 mg

Wartość energetyczna

374 kJ / 89 kcal

Tłuszcz, w tym:
kwasy tłuszczowe nasycone

< 0,1 g
< 0,1 g

Węglowodany, w tym:
cukry

33,1 g
2,6 g

Błonnik

< 0,5 g

Białko

< 0,3 g

Sól

0,075 g

