VALENS CINK PLUS
Opis izdelka in navodila za uporabo
Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Valens Cink Plus. Ustno pršilo Valens Cink Plus, tako kot vse ostale naše izdelke, proizvajamo v Sloveniji, a
smo se iz strateških razlogov odločili, da ga opremimo z embalažo v angleškem jeziku. Skladno z veljavno slovensko zakonodajo vam zato opis izdelka, sestavine,
navodila za uporabo in vse ostale obvezne informacije prilagamo tudi v slovenskem jeziku. Svetujemo vam, da si navodila shranite, saj jih boste morda še kdaj
potrebovali. Navodila vam pošiljamo v elektronski obliki, saj je to naš prispevek k ohranjanju okolja. Hvala za razumevanje. Za dodatna vprašanja smo vam z
veseljem na voljo na spodnjih kontaktih.
Opis izdelka:

Valens Cink Plus je prehransko dopolnilo v obliki ustnega pršila, ki ga odlikujeta enostavno odmerjanje in izjemna absorpcija.
Vsebuje edinstveno kombinacijo liposomalne oblike cinka (SunActive® Zn z izboljšano absopcijo in biorazpoložljivostjo)
ter pomembne vitamine C, D in B6, ki skupaj s cinkom prispevajo k normalnemu delovanju imunskega sistema. Valens Cink
Plus je obogaten tudi z vitaminom E, ki ima poleg vitamina C antioksidativni učinek, saj ščiti celice pred oksidativnim
stresom. Naravna aroma ananasa daje izdelku zelo prijeten okus.

Neto količina:

25 ml (120 razprškov)

Rok uporabe:

Najmanj do konca datuma, odtisnjenega na dnu embalaže

Aktivne sestavine
v 4 razprških (0,8 ml):

cink: 5 mg (50 % PDV*), vitamin D: 20 µg (400 % PDV*), vitamin B6: 1.4 mg (100 % PDV*), vitamin
E: 4 mg (33 % PDV*), vitamin C: 20 mg (25 % PDV*). *PDV – Priporočen dnevni vnos

Sestavine:

voda, gostilo: ksilitol in ksantan gumi, zgoščen naravni jabolčni sok (8%), natrijev L-askorbat, SunActive® Zn
(maltodekstrin, cinkov oksid, poliglicerol ester maščobnih kislin, emulgator: hidroliziran sojin lecitin), D-alfa-tokoferil acetat,
holekalciferol, naravna aroma ananasa, piridoksin hidroklorid, kisline: citronska kislina, konzervans: kalijev sorbat.
Ustno pršilo Valens Cink Plus je primerno za vegetarijance. Ne vsebuje glutena, želatine, alkohola, laktoze, umetnih barvil in
arom.

Navodila za uporabo:

Pred uporabo dobro pretresite. Razpršite neposredno v usta. Priporočen dnevni odmerek za odrasle in otroke po 3. letu starosti
so 4 razprški, najbolje po glavnem obroku. V tem primeru vsebina zadostuje za 30 dni.

Opozorila:

Ne pozabite na pomembnost raznolike prehrane in zdravega načina življenja. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. Prekomerno uživanje ima lahko
odvajalni učinek. Shranjevati nedosegljivo otrokom!

Shranjevanje:

Shranjujte na suhem in temnem mestu pri temperaturi do 25 °C. Porabite v 3 mesecih po odprtju.

Proizvaja:

Valens Int. d.o.o., Poslovna cona A 35, 4208 Šenčur, Slovenija. Izdelek je proizveden skladno s standardi GMP (Good
Manufacturing practise).

Naziv izdelka:

Prehransko dopolnilo Valens Cink Plus ustno pršilo

Dodatne informacije: E-mail: info@valens.si
Telefon: 05 933 40 22
www.valens.si

