
apă; extract apos din fructe de Maceș/Rosa canina; 

*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.

Informații nutriționale:

ACȚIUNI: Măceș: contribuie la apărarea naturală a 
organismului, susține sistemul imunitar, contribuie 
la starea de bine, susține digestia, contribuie la 
funcționarea normală a tractului intestinal. 
Coacăz-negru:  susține sănătatea tractului 
respirator; Vitamina C: contribuie la: funcționarea 
normală a sistemelor imunitar și nervos, protejarea 
celulelor împotriva stresului oxidativ, reducerea

variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. A nu se depăși doza recomandată 
pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. 
Nerecomandat persoanelor alergice la oricare dintre ingrediente.
CONDIȚII DE PĂSTRARE: A se păstra la temperatura camerei, la loc ferit de 
lumină și umiditate. 

Ingrediente:
extract apos din fructe de Coacăz-negru/Ribes nigrum; pulbere din fructe de 
Acerola/Malpighia punicifolia, cu 25% vitamina C; aromă de ananas; gumă 
xantan (agent de îngroșare); benzoat de sodiu, sorbat de potasiu (conservanți); 
acid citric (acidi�ant); sucraloză (îndulcitor). Nu conține alergeni. Fără zahar. Cu 
îndulcitor. Valori nutriționale per 20 ml: 5 kj/1,16 kcal.

Extract din Maceș
Extract din Coacăz-negru
Pulbere de Acerola

       Vitamina C
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oboselii și extenuării, menținerea sănătății psihice, 
metabolismul energetic normal.
MOD DE UTILIZARE: copii de la 6 luni la 5 ani: 10 
ml (două lingurițe) pe zi; copii peste 5 ani: 20 ml 
(patru lingurițe) pe zi. Agitați înainte de întrebuin-
țare. Se poate utiliza ca atare sau diluat. După 
deschidere, a se păstra la frigider și a se consuma în 
maximum 60 de zile. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă
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Lot nr.:
A se consuma,
de preferinţă,
înainte de sfârșitul:

Cantitate Netă:

Deţinător notificare și Producător: COSMO PHARM SRL  www.cosmopharm.eu
București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5 bl. 103 ap. 74   Tel.: 021/320 44 33
Produs certi�cat într-un sistem de management ISO9001; ISO14001; ISO22000
ASIGURAȚI-VĂ
CĂ SIGILIUL
ESTE INTACT
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