ГРИПОВІТА
ФОРТЕ, ДЖУНІОР ТА ІМУНО

Для підтримки імунної
системи!

Форма випуску:
Гриповіта Форте - саше №10.
Гриповіта Джуніор - саше №10.
Гриповіта Імуно – льодяники №12.

Виробник: СП ТОВ «Кригер Польска», Польща.
Вироблено на замовлення: ТОВ "Натур Продукт Фарма."
(Natur Produkt Pharma Sp.z.o.o.), Польща.

Гриповіта Форте – вітамін С 850 мг
Гриповіта форте - додаткове джерело вітаміну С і цинку, містить

екстракти з плодів бузини, гібіскусу, натуральні концентрати порошку ягід
чорної смородини і порошку ягід малини в саше.
Для підтримки в фізіологічних нормах функцій імунної системи.

Вміст активних компонентів в 1 саше (10г):






Вітамін С - 850 мг, цинк - 3,5 мг.
500 мг концентрату порошку чорної смородини,
280 мг концентрату порошку малини,
200 мг екстракту ягід бузини,
100 мг екстракту гібіскусу.

Використання
Вживати: по 1 саше на день.
Спосіб приготування: вміст одного саше

залити в чашці або склянці 150 мл теплої води.
Перемішати і випити.
Продукт призначений для осіб старше 18 років.
Не є лікарським засобом. Без ГМО.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів
продукту. Не використовувати людям з сечокам'яною хворобою.

Гриповіта Джуніор саше №10
Гриповіта Джуніор - додаткове джерело вітаміну С і цинку до раціону

харчування для сприяння належного функціонування імунної системи,
містить природні антиоксиданти. В одній упаковці міститься 10 саше-пакетів.
Для дітей від 3 років. Вживати по 1-2 саше на добу.

Вміст активних компонентів в 1 саше (10г):






Вітамін С - 50 мг, цинк - 7,5 мг.
500 мг концентрату порошку малини,
250 мг концентрату порошку чорної смородини,
200 мг екстракту ягід бузини,
20 мг цитрусових біофлавоноїдів.

Спосіб приготування: вміст одного саше залити в чашці або склянці 150 мл
теплої води. Перемішати і випити.

Гриповіта Імуно, льодяники № 12
Гриповіта Імуно - додаткове джерело вітамінів D і С, цинку,
містить натуральний екстракт прополісу, застосовується для
підтримки імунної системи.

1 льодяник (10 г) містить активних компонентів:
Вітамін D - 5 мкг
Вітамін С - 20 мг
Цинк - 5 мг

Унікальність
Гріповіта Імуно - унікальний продукт завдяки:
Формі чупа-чупс - улюблена форма цукерки для дітей.
Складу - льодяник містить вітамін С для імунітету, вітаміни D
для зростання і розвитку. Цинк проти вірусів і бактерій,
прополіс при запаленні.
Дії - єдиний, по-справжньому, дитячий льодяник для
імунітету.

Корисний склад
Вітамін С зміцнює імунну систему людини, а також захищає її від вірусів і бактерій,
прискорює процес загоєння ран, впливає на синтез ряду гормонів, регулює процеси
кровотворення і нормалізує проникність капілярів, бере участь в синтезі білка
колагену, що необхідно для росту клітин тканин, кісток і хрящів організму, регулює
обмін речовин, виводить токсини
Вітамін D сприяє засвоєнню кальцію і фосфору - будівельних матеріалів кісток і
зубів. Крім того, кальцій бере активну участь в роботі нервової системи і відповідає
за скорочення м'язів. Вітамін D допомагає поліпшити стан шкіри. Люди, які
отримують достатню кількість вітаміну D, рідше страждають від депресії, апатії і
порушення сну.
Цинк є компонентом більш ніж 300 ферментів, потрібен для виробництва білків і
ДНК, для росту і відновлення м'язів, важливий для правильного відчуття смаку і
запаху, сприяє загоєнню ран, допомагає імунній системі боротися з бактеріями і
вірусами, покращує травлення, регулює вироблення гормонів.

Корисний склад
Ягоди малини містять корисні вітаміни: В1, В2, В9, А, С, РР. Так само ягоди малини
багаті і мінеральними речовинами і мікроелементами: залізо, мідь, калій, магній,
кобальт, кальцій, цинк, кислоти. Корисні властивості малини застосовуються для
зниження рівня протромбіну, лікування склерозу, зміцнення кров'яних капілярів,
успішно використовують для лікування застуди та гострих респіраторних
захворювань.
Чорна смородина містить вітаміни А, С, В6, В12, кальцій, калій, залізо, магній і
натрій. Допомагає лікувати застуду і знижує температуру, нормалізує тиск,
проводить профілактику серцевих захворювань, знищує мікроби в порожнині
рота, знімає набряклість.
Квітки бузини мають в своєму складі вітамін С, яблучну кислоту, вітаміни групи В,
цукор. Бузину використовують для профілактики і лікування застуди та грипу: вони
мають сечогінну, відхаркувальну дію, сприяють посиленому виділенню поту, його
препарати здатні знижувати жар, мають протизапальний, заспокійливий ефекти,
підвищують імунітет в цілому.

ТОВ «СИНЕРДЖИ ФАРМ ГРУП»
04073, Україна, м. Київ, провулок Балтійський, 20А
Тел./факс: +38 (044) 333 31 40 (41)
E-mail: synergypharm.com.ua@gmail.com
www.synergy-pharm.com.ua
МИ ЗАВЖДИ ВІДКРИТІ ДЛЯ НОВИХ
ПРОПОЗИЦІЙ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА!

