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Cerutin junior dinożelki 240 g
 

Cena: 25,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 240 g

Postać Żelki

Producent POLFARMEX

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
syrop glukozowy, cukier, woda, substancja żelująca: żelatyna wieprzowa,regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy,
glukoza, glukonian cynku, stabilizator: sorbitol, substancje glazurujące: wosk carnauba i/lub wosk pszczeli, amid kwasu nikotynowego,
barwnik: beta-karoten, barwnik: koszenila, octan DL-alfa-tokoferylu, rutozyd, aromat malinowy, D-pantotenian wapnia, aromat jabłkowy,
aromat cytrynowy, aromat pomarańczowy, octan retinylu, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, barwnik: błękit
brylantowy FCF, cholekalcyferol, cyjanokobalamina

1 żelek zawiera:

Witamina C 40 mg (50% RWS)
Niacyna (Witamina B3) 8 mg (50% RWS)
Witamina E 6 mg (50% RWS)
Kwas pantotenowy (Witamina B5) 3 mg (50% RWS)
Cynk 2,5 mg (25% RWS)
Witamina A 400 µg (50% RWS)
Ryboflawina (Witamina B2) 0,35 mg (25% RWS)
Foliany (Witamina B9) 100 µg (50% RWS)
Biotyna (Witamina B7) 25 µg (50% RWS)
Witamina D3 2,5 µg (50% RWS)
Witamina B12 1,25 µg (50% RWS)
Rutyna 5 mg*

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
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Zawartość netto opakowania: 240g

Charakterystyka

Cerutin® Junior Dinożelki to suplement diety w postaci żelków o smaku owocowym zawierający skladniki pomagające w
prawidłowym funkcjonowaniu :
układu odpornościowego,
układu nerwowego.
Pomaga również w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego,
w utrzymaniu zdrowych kości, w prawidłowym widzeniu i funkcji poznawczych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia: 1 żelek dziennie.
Dzieci powyżej 4 roku życia: 1-2 żelki dziennie.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno

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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