®

МК PROPOMINT SPREJ - ПРОПОМИНТ спреј 30 мл
Додаток во исхрана

За секојдневна хигиена на уста и грло
Нутритивни информации:
Во 100 гр производ
Енергетска вредност кJ ( kcal)
Јаглени хидрати (гр)
Протеини (гр)
Масти (гр)
Етанол (%)

1621 ( 391)
0,92
0,1
0,32
54,86

Состав: Tечен екстракт од прополис 1%, ментол 1%, манитол, засладувач Е124,
бензоева киселина 0,06 % , помошни материи 97,95%.
Прополис е производ на пчелите со кој тие ја обложуваат внатрешноста на кошницата
за да го заштитат и сочуваат здравјето на пчелите.
Прополисот традиционално се користел преку 5 000 години.Историски записи
покажуваат дека прополисот бил ценет производ во исхраната и медицината на
старите народи и го сметале за дар од бога.
Прополисот просечно содржи 55% смола и балзами, до 30% восок, околу 10%
ароматични етерни масла, 5 % поленов прав. Прополисот содржи минерали ( од 1 до 11
060 µg/100 g) цинк, калциум, калиум, кобалт, железо, магнезиум, натриум,никел, хром.
молибден, флуор, но најголема е количината на цинк и манган.Количината на витамини
е помала.Во прополисот се застапени витамините Б1, Б2, Б6, Ц, никотинска и
пантотенска киселина околу 4,5 µg/g , витамин А од 6,1 до 8,1 I U/g,рибофлавин од 20
до 28 µg/g и витамин Б6
5 µg/g.
Propomint спреј растворот, може секојдневно да се употребува за освежување на
здивот.
Употреба: Неколку пати дневно се вбризгува по една или две дози од растворот во
уста.
Напомена: При препорачаниот начин на употреба не се забележуваат несакани
ефекти. Лица алергични на прополис не би требало да го користат препаратот. Од
хигиенски причини, секое лице би требало да поседува свое шишенце.Не е наменет за
деца под 12 години.
Додатоците во исхраната не смеат да се користат како замена за нормална разноврсна
исхрана!
Чување: Да се чува на температура до 25 °C, на суво и темно место, вон дофат на
деца!
Рок на употреба : 3 години
Пакување: Шише од 30мл, со спреј дозер ( 200 дози)
Произведува: ЕСЕНСА доо, Вилине воде бб, слободна зона Белград, Р. Србија
Увозник и дистрибутер: Септима дооел, ул. Христо Татарчев 13 бр. 9 , тел.02 30 60
175 Скопје, Р.Македонија

