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Domowa Apteczka musujące witaminki Świnka Peppa x 60
tabl do ssania
 

Cena: 17,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca (sorbitole), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu), węglan wapnia, aromat, kwas L-
askorbinowy, substancje przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu), barwnik (ryboflawina), nośnik
(glikol polietylenowy), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian
wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cholekalcyferol,
cyjanokobalamina.

Składniki w maksymalnej porcji dziennej 6 tabletek:
Wapń - 360 mg (45% RWS)
Witamina C - 72 mg (90% RWS)
Niacyna - 14,4 mg (90% RWS)
Witamina E - 20 mg (90% RWS)
Kwas pantotenowy - 5,4 mg (90% RWS)
Witamina B2 - 1,26 mg (90% RWS)
Witamina B6 - 1,26 mg (90% RWS)
Witamina B1 - 0,99 mg (90% RWS)
Kwas foliowy - 180 µg (90% RWS)
Biotyna - 45 µg (90% RWS)
Witamina D - 15 µg (300% RWS)
Witamina B12 - 2,25 µg (90% RWS)

% RWS – Referencyjne Wartości Spożycia
Niacyna (ekwiwalent niacyny)
Witamina E (ekwiwalent α-tokoferolu)
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Masa netto
Zawartość: 60 tabletek do ssania o smaku pomarańczowym
Masa netto: 51 g
60 tabletek po 0,85 g

Charakterystyka
Zastosowanie: uzupełnienie normalnej diety w witaminy i wapń. Produkt dla dzieci od 3-go roku życia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: maksymalnie 6 tabletek dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent
Domowa Apteczka Sp. z o. o. Sp. k. ul. Myśliwska 11; 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Ważne informacje
Zawiera substancję słodzącą (glikozydy stewiolowe, bezpieczne dla diabetyków)

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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