
 

תמצית פרי סמבוק שחור בתוספת ויטמין C ואבץ

סמבוכל פלוס - ללא תוספת סוכר
תמצית פרי סמבוק שחור בתוספת ויטמין C ואבץ

הפלבונואידים הנמצאים בסמבוק שחור שייכים
לנוגדי חימצון פעילים ביותר באופן טבעי.
סמבוכל פותח ע"י מדען ידוע שזיהה את 

הפוטנציאל בנוגדי חימצון של הסמבוק השחור.
התרכובת הוכנה בדרך מיוחדת לשימוש כתמצית, 

משמרת ומעצימה את היתרונות של הצמח.
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אופן השימוש:
מנה יומית רגילה:

מבוגרים: יש לקחת 10 מ"ל ליום.
ילדים עד גיל 12: יש לקחת  5 מ"ל ליום.

מנה יומית מוגברת לחורף:
מבוגרים: יש לקחת 10 מ"ל, 4 פעמים ביום.

ילדים עד גיל 12: יש לקחת  5 מ"ל, פעמיים ביום.

העזרו בכוסית המידה הצמודה לפקק

לא מתאים לילדים מתחת לגיל 3.
לא לעבור את הכמות המומלצת.

אנשים הנוטלים תרופות מרשם, נשים בהריון,
נשים מניקות וילדים חייבים להיוועץ ברופא.

תוספי תזונה לא מחליפים תזונה נכונה 
ומאוזנת וסגנון חיים בריא.

ניתן להשיג גם כלכסניות מציצה או סירופ לילדים.

לאחר הפתיחה לסגור היטב. לשמור במקום קריר ויבש
להרחיק מילדים

סגר בטחון: לא להשתמש במוצר אם הסגר שבור או חסר

כשר - בית דין פריז ובאישור הרבנות הראשית בישראל

                                    

רכיבים:
תמצית פרי הסמבוק השחור, סורביטול 420E (ממתיק 
רב כוהלי), ויטמין C, טעם פטל שחור (חומרי טעם), חומצה 
 202E 330 (מונע חמצון), אבץ, אשלגן סורבטE ציטרית
(חומר משמר), מים מטוהרים עד מילוי. מכיל פוליאול 

סורביטול, צריכה עודפת עלולה לגרום לשלשולים.

אינו מכיל גלוטן
אינו מכיל צבעי מאכל מלאכותיים
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סמבוכל פלוס - ללא תוספת סוכר

www.sambucol.co.il

Sambucol IF with no added sugar

Sambucol IF with no added sugar

מקורי
הזהרו מחיקויים

אצווה ותאריך אחרון לשימוש מוטבעים על האריזה

פלוס ויטמין   ואבץ  •
טעם נהדר •

ללא תוספת סוכר •
יבואן: פרמה גורי בע"מ

ת.ד. 8111 קרית נורדאו, נתניה טל: 09-8866999
מיוצר על ידי: נקסט פרמה, 17 רו מוליין 78520 לימאי, צרפת

עבור פרמה קייר לטד, ווסט ססקס, אנגליה
www.pharmaguri.co.il

ל-100 מ"ל
71.7 קל‘ 
0.22 גר'
0.5> גר' 
17.7 גר'
2.58 גר'
38 גר'
1100 מג'
26 מג'

ערך תזונתי
אנרגיה
חלבון
שומן

פחמימות
  מתוכם רב כוהליים  
תמצית פרי סמבוק

C ויטמין
אבץ

ל-10 מ"ל
7.17  קל‘
0.022 גר'

0.5> גר
1.77 גר'
0.26 גר‘

3.8 גר'
110 מג'

2.6 מג'

ל-5 מ"ל
3.6  קל‘

0.011 גר'
0.5> גר

0.9 גר'
0.13 גר‘

1.9 גר'
55 מג'
1.3 מג'

תוסף תזונה

כל 10 מ"ל מכילים בד"כ:

C

רכיב
C ויטמין

אבץ
תמצית פרי

סמבוק שחור

כמות
110 מ“ג
2.6 מ“ג

3.8 גר‘

נשים
183%
22%

גברים
183%
17%

% קצובה יומית מומלצת
מעל גיל 25 מידע ל-10 מ“ל

לא נקבעה קצובה יומית

120ml

SAM01030301

120ml

A8-H051-26-D

5060149820094

4 COLOUR
PROCESS

CLIENT  Sambucol
PROJECT  Sambucol UK 120ml Carton
FILE NAME  SAM_UK 120ml immuno Forte_CAR
DIMENSIONS 55x50X125.5mm [Trim Area]

PMS 021c Pantone
5255C

מקבוצת
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