ImmunErő Herbal D3-vitamin kapszula
Az immunrendszer és a felső légutak védelmére
Gyógynövényeket és D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula
60 db
Nettó tömeg: 29,8g
Összetevők: csüdfűgyökér-kivonat (Astragalus), zselatin, csillagánizs-kivonat, Schizandra gyümölcs,
édesgyökér-kivonat, gyömbérgyökér, kolekalciferol (D3-vitamin), titán-dioxid (színezék).
Aktív anyagok napi 2 kapszulára: csüdfűgyökér-kivonat: 200 mg, édesgyökér-kivonat: 140 mg,
gyömbér: 120 mg, D3-vitamin: 10 µg (NRV 200%) NRV= napi beviteli referenciaérték felnőttek
számára.
Adagolás: naponta 2x1 kapszula bőséges folyadékkal lenyelve.
Minőségét megőrzi: a csomagolás alján jelzett időpontig.
Tárolás: száraz, hűvös helyen.
Gyártja és forgalmazza: Oriental Herbs Kft., 1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.
OGYÉI notifikációs sz.: 24469/2020
A csüdfűgyökér (Astragalus) támogatja a szervezet természetes védekezőrendszerét, segít
fenntartani a fizikai jóllétet. Az édesgyökér-kivonat és a gyömbér antioxidáns tulajdonsággal
rendelkeznek, és hozzájárulnak az immunrendszer normál működéséhez. Az édesgyökér-kivonat
nyugtatja a felső légutakat, támogatja az átjárhatóságát. A D3-vitamin hozzájárul az immunrendszer
normál működéséhez.
Figyelmeztetés: Ne lépje túl az ajánlott napi adagot! Gyermekek elől elzárva tartandó! Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

ImmunForte Herbal Vitamin D3 capsules
To protect the immune system and upper respiratory tract
Dietary supplement capsules containing herbs and vitamin D3
60 pcs
Net weight: 29,8g
Ingredients: Astragalus root extract, gelatine, star anise extract, Schizandra fruit, liquorice extract,
ginger root, colecalciferol (vitamin D3), titanium-dioxide (colour).
Active ingredients for daily 2 capsules: Astragalus root extract 200 mg, licorice extract 140 mg,
ginger 120 mg, vitamin D3 10 µg (NRV 200%). NRV = Nutrient Reference Values
Dosage: daily 2x1 capsule, swallowed with plenty of fluids.
Best before: see on the bottom of the package.
Storage: dry, cool place.
Producer and distributor: Oriental Herbs Kft., 1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.
OGYÉI notification number: 24469/2020
Astragalus root extract supports the body's natural defense system, helps to maintain physical wellbeing. Licorice extract and ginger have antioxidant properties and contribute to the normal
functioning of the immune system. Licorice extract soothes the upper respiratory tract, supporting its
permeability. Vitamin D3 supports the normal function of the immune system.
Warning: Do not exceed the recommended daily dosage! Keep out of reach of children! The food
supplement does not substitute the balanced mixed diet and the healthy lifestyle.

