ISLAVET C
suplement diety
zawiera substancję słodzącą
płyn 125 ml
wspomaga gardło, krtań i struny głosowe1
wspiera odporność2
smak malinowy
zawiera ekstrakt z porostu islandzkiego
Islavet C to suplement diety przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia i osób
dorosłych. Produkt zawiera ekstrakt z porostu islandzkiego oraz witaminę C i cynk.
Porost islandzki wpomaga ochronę gardła, krtani i strun głosowych1.
Witamina C i cynk wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego2 oraz
pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Składniki: sok z malin (odtworzony z koncentratu)28%, woda, substancja wypełniająca
(ksylitol), ekstrakt z porostu islandzkiego (Cetraria Islandia L.), kwas L-askorbinowy
(witamina C), aromaty, glukonian cynku (cynk), substancje zagęszczające (guma guar,
guma ksantanowa), substancja konserwująca (sorbinian potasu).
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dzieci powyżej 3. roku życia do 6. roku życia
2,5 ml 2 razy dziennie, dzieci od 6. roku życia do 12. roku życia – 2,5 ml 3 razy dziennie,
dzieci od 12. roku życia i osoby dorosłe – 5 ml 3 razy dziennie. Przed użyciem
wstrząsnąć. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i
prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik
zróżnicowanej diety.
Składnik

Ekstrakt z porostu
islandzkiego
Witamina C
Cynk

dla dzieci od 3. do
6. roku życia (5
ml)

dla dzieci od 6.do
12. roku życia(7,5
ml)

dla dzieci powyżej
12. roku życia i osób
dorosłych (15 ml)

240 mg

360 mg

720 mg

40 mg (*50%RWS)
3,0 mg (*30%RWS)

60 mg (*75%RWS)
4,5 mg (*45%RWS)

120 mg (*150%RWS)
9,0 mg (*90%RWS)

*RWS –Referencyjna Wartość Spożycia
Numer partii, Najlepiej spożyć przed końcem – na butelce i na boku opakowania
Przechowywanie: w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu; w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem. Po otwarciu przechowywać w
lodówce nie dłużej niż 2 miesiące (60 dni).

Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze
składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu dzieciom do 3 roku życia,
kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt
przeczyszczający.
Objętość netto: 120 ml
Producent: Avet Pharma Sp. z o.o., Ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa

