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BetterYou Dlux junior witamina D 15 ml
 

Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Aerozole

Producent BETTER YOU

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
woda, substancja słodząca (ksylitol), substancja zagęszczająca (guma akacjowa, lecytyna słonecznikowa), średniołańuchowe kwasy
tłuszczowe, substancja konserwująca (sorbinian potasu), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), olejek miętowy, cholekalcyferol
(witamina D3).

Dzienna porcja (1 aplikacja 0.14 ml zawiera):

Witamina D3 (cholekalcyferol) 400IU / 10ug - (200%RWS)

RWS - Referencyjne wartości spożycia

Masa netto
15 ml

Charakterystyka

DLUX Junior w sprayu suplement diety Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.
DLUX Junior w sprayu zawiera 400IU witaminy D co pokrywa dzienne zapotrzebowanie witaminy D dzieci w wieku 3 +.
Naturalny miętowy smak.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Raz na dobę jedna aplikacja (naciśnięcie pompki) bezpośrednio do ust lub na wewnętrzną stronę policzka. Wstrząsnąć przed każdym
użyciem. Przed pierwszym użyciem wcisnąć pompkę trzy razy. Zatkać korkiem po użyciu.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
BetterYou Ltd.
Unit 24 Shortwood Court
Shortwood Business Park
Bamsley, S74 9LH, Wielka Brytania

Dystrybutor:
HABIO
ul. Eskulapów 10
04-403 Warszawa

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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