C A N D I E S

ΚΑΡΑΜΈΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ
Με Βιολογικό εκχύλισμα φύλλων Ελιάς, Ρίγανης, Εχινάκειας και Βότανα
To 4 Gripp είναι σκεύασμα για την προστασία της υγείας σε μορφή καραμέλας, με στόχο την
άμεση και πλήρη απορρόφηση των δραστικών συστατικών του από τους βλεννογόνους του
στόματος αλλά και όλου του πεπτικού συστήματος.
Ο συνδυασμός δε των δραστικών συστατικών από βιολογικά εκχυλίσματα φύλλων Ελιάς
(Υδροξυτυροσόλη), Ρίγανης (Θυμόλη & Καρβακρόλη), αλλά και Εχινάκειας, κάνουν το 4 Gripp
την απόλυτη καθημερινή υπερτροφή για την ενίσχυση του Ανοσοποιητικού Συστήματος.
ΣΥΝΘΕΣΗ: Βιολογικά εκχυλίσματα φύλλων ελιάς (Υδροξυτυροσόλη), Ρίγανης (Θυμόλη και Καρβακρόλη) και
Εχινάκειας. Επίσης περιέχει Μελισσόχορτο, Βαλσαμόχορτο, Πράσινο Τσάϊ, Πιπερόριζα, Λεβάντα, Κανέλα,
Φασκόμηλο, Τριαντάφυλλο, Γαρύφαλλο, Vit C, Ισομαλτιτόλη, Γλυκοζίτες Στέβιας.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Το 4 Gripp κυκλοφορεί σε μορφή καραμέλας για άμεση, πλήρη και ευκολότερη απορρόφηση από
το βλεννογόνο του στόματος και του πεπτικού συστήματος, σε κουτί που περιέχει 30 καραμέλες.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Το 4 Gripp είναι η απαραίτητη καθημερινή διατροφική βοήθεια του οργανισμού μας για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση των φλεγμονών και όλων των ιογενών και μικροβιακών λοιμώξεων (όπως το κοινό
κρυολόγημα, η γρίπη και οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος), καθώς και των λοιμώξεων από αμοιβάδες
και σκουλήκια.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Μία (1) καραμέλα την ημέρα, Άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (καπνιστές,
διαβητικοί, καρδιοπαθείς, παχύσαρκοι, ασθενείς με ΧΑΠ, άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα κ.λ.π.), καθώς και άτομα που
έχουν ήδη ασθενήσει από κοινό κρυολόγημα ή γρίπη, πρέπει να λαμβάνουν έως και Τρεις (3) καραμέλες την ημέρα.
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Δεν υπάρχουν γνωστές παρενέργειες.

Λόγω της ύπαρξης της εχινάκειας να μη χρησιμοποιείται από εγκύους, γυναίκες που θηλάζουν και παιδιά κάτω των 4 ετών.
Επίσης να χρησιμοποιείται με προσοχή από άτομα που πάσχουν από φυματίωση, λευχαιμία, ηπατοπάθειες, αυτοάνοσα νοσήματα και
άτομα με αλλεργία στην αμβροσία και φυτά της οικογένειας των ηλιάνθων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Μόνο 6 θερμίδες ανά καραμέλα.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ / NUTRITION DECLARATION

ανά/per 100gr

Ενέργεια/ Energy
Λιπαρά/Fat
εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturates
Υδατάνθρακες/ Carbohydrates
εκ των οποίων σάκχαρα/of which sugars
Πρωτεΐνες/ Proteins
Αλάτι/ Salt

997 KJ/239KCAL
0.2gr
<0.1gr
99.7gr
<0.1gr
<0.1gr
0.03gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

“ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ”
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