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Bodymax Bodymisie Multiwitamina x 60 żelków misiowych o
smaku coli
 

Cena: 22,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 żelków

Postać Żelki

Producent ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca (malitole), żelatyna (wieprzowa), kwas L-askorbinowy, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), koncentraty
jabłka, marchwi i hibiskusa, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, naturalny aromat, średnio łańcuchowe trójglicerydy z
oleju kokosowego i rzepakowego, (substancja słodząca (sukraloza), chlorowodorek pirydoksyny, palmitynian retinylu, kwas
pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, substancja glazurująca (wosk carnauba), cholekalcyferol, cyjanokobalamina.
1 żelka zawiera:
Witamina A 200 µg (25%RWS)
Witamina D 5 µg (100%RWS)
Witamina E 6 µg (50%RWS)
Witamina C 30 mg (38%RWS)
Niacyna 8 mg (50%RWS)
Witamina B6 0,7 mg (50%RWS)
Kwas foliowy 100 µg (50%RWS)
Witamina B12 1,25 µg (50%RWS)
Biotyna 25 µg (50%RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 żelków misiowych (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Bodymax BODYMISIE to multiwitamina w formie pysznych żelkowych misi, które wspierają odporność. Bodymisie to miłe
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uzupełnienie codziennej diety domowników, zarówno jako radosny gość przy śniadaniowym stole, jak i przyjemna niespodzianka
w zapakowanym lunchu. Nie daj się zwieść kształtowi! Owszem są to pyszne żelkowe misie, ale przede wszystkim odpowiednio
skomponowana multiwitamina.
Bez zawartości cukrów.
Naturalne aromaty.
Bez chemicznego posmaku.
Zakrętka z zabezpieczeniem.
Właściwości składników:

Witaminy A, B6, B12, C, D - wspomagają utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
Witamina D - jest potrzebna do dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych
kości.
Witamina E - jest szczególnie ważna przy przeziębieniu, ponieważ wspiera produkcję przeciwutleniaczy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3. roku życia: 1 żelka dziennie. Dorośli i dzieci powyżej 11. roku życia: 2 żelki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze 5o-25OC.

Producent
Orkla Health AS, Norwegia
Dystrybutor:
Orkla Care S.A.,
ul. Polna 21,
05-250 Radzymin

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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