
http://www.remediu.ro

Propolis cu vitamina c,echinacea si
miere 30 cpr ROTTA NATURA

Este un complex de substante naturale pentru
sustinerea imunitatii organismului si pentru
mentinerea sanatatii gatului. Contine o concentratie
mare de Propolis, un produs al stupului recunoscut
pentru capacitatea sa de a proteja organismul.
Proprietatile benefice ale propolisului se bazeaza pe
o compozitie complexa: flavonoide, acidul ferulic,
ceruri, aminoacizi, balsamuri, fermenti,
microelemente, substante antibiotice, rasini, acizi
aromatici.
Folosit din Antichitate este apreciat pentru
stimularea capacitatii de aparare a organismului.

Vitamina C de origine exclusiv naturala este reprezentata de fructele din Maces. Acestea reprezinta
una dintre cele mai bogate surse de Vitamina C din lume.
Sorgintea naturală a Vitaminei C face ca absorbtia acesteia sa fie crescuta, putand fi astfel utilizata
de catre organism cu un randament superior.
Echinacea este considerata "vaccinul natural", sau "antibioticul vegetal". Ea este una dintre cele mai
cunoscute si studiate plante pentru stimularea imunitatii, dovedindu-si efectul benefic in simptomele
asociate sezonului rece.

Efecte:
-contribuie la functionarea normala a sistemului imunitar
-are efect calmant, emolient la nivelul gatului
-creste puterea de a lupta a organismului impotriva manifestarilor neplacute asociate sezonului rece
-creste puterea de insanatosire a organismului
-determina un raspuns adecvat din partea organismului pentru sustinerea sanatatii sistemului
respirator si urinar
-contribuie la reducerea oboselii si extenuarii
-contribuie la echilibrul microbian

Ingrediente active : Extract 100:1 din fructe de Maces (Rosa canina) cu minimum 50% Vitamina C
– 100 mg.( asigurând 62% din doza zilnica recomandata), Extract uscat din Propolis cu minimum 3%
polifenoli – 30 mg., Extract din radacini de Echinacea cu minimum 4% polifenoli - 15 mg., Miere – 5
mg.

Util:
-in caz de raceala sau gripa
-impotriva durerilor în gat
-in sezonul rece
-pentru cresterea imunitatii
-pentru combaterea stresului si a oboselii
-pentru grabirea vindecarii

ADMINISTRARE
Adulti: 4 comprimate pe zi, timp de 10 zile
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Copii 5-14 ani: 2 comprimate pe zi, timp de 10 zile sau conform recomandarii medicului.


