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Fritt - gumy rozpuszczalne z witaminą C x 20 szt
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 szt

Postać Gumy do żucia

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Fritt - gumy rozpuszczalne z witaminą C to preparat od Natur Product, który w swoim składzie ma witaminy.
Suplement diety dostępny jest w aż czterech różnych owocowych smakach, w tym w smaku pomarańczowym, cytrynowym,
truskawkowym i wiśniowym. Suplement diety może być stosowany przez dzieci w wieku powyżej 3 lat, poza tym mogą go spożywać
dzieci starsze, młodzież i osoby dorosłe. W składzie produktu znajduje się cukier i substancja słodząca.

Na co są Fritt - gumy rozpuszczalne z witaminą C? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej podaży
witaminy C, a także innych witamin, w tym witaminy E i niacyny, a oprócz tego kwasu pantotenowego, ryboflawiny, witaminy A i kwasu
foliowego, a dodatkowo biotyny, witaminy D oraz witaminy B12. Suplement diety uzupełnia poziom witaminy C w organizmie. Jedna
guma rozpuszczalna jest w stanie uzupełnić aż 29% dziennego zapotrzebowania organizmu na witaminę C. Działanie Fritt - gumy
rozpuszczalne z witaminą C polega na wspomaganiu układu odpornościowego. Witamina C jest przeciwutleniaczem, który wspomaga
neutralizowanie wolnych rodników.

W opakowaniu znajduje się 20 sztuk Fritt - gum rozpuszczalnych z witaminą C. W skład 2 listków gumy rozpuszczalnej wchodzi 35,1 mg
(44% RWS) witaminy C, 4,8 mg (30% RWS) niacyny, 3,06 mg (30% RWS) witaminy E, 1,8 mg (30% RWS) kwasu pantotenowego, 0,42 mg
(30% RWS) ryboflawiny, 240 µg (30% RWS) witaminy A, 60 µg (30% RWS) kwasu foliowego, 15 µg (30% RWS) biotyny, 1,5 µg (30% RWS)
witaminy D, a także 0,75 µg (30% RWS) witaminy B12. Skład suplementu diety Fritt - gumy rozpuszczalne z witaminą C uzupełniają
substancje pomocnicze, czyli syrop glukozowy i cukier, a także tłuszcze roślinne i żelatyna, a oprócz tego kwas cytrynowy, naturalny
aromat i betanina, a oprócz tego maltodekstryna.

Suplement diety Fritt - gumy rozpuszczalne z witaminą C należy przyjmować według zaleceń lekarza i zgodnie z rekomendowanym
przez niego dawkowaniem. Zalecane dawkowanie Fritt - gumy rozpuszczalne z witaminą C to 2-3 listki gumy rozpuszczalnej dziennie i
nie należy przekraczać tej dawki. Zaleca się przyjmowanie suplementu diety między posiłkami.

Suplement diety Fritt - gumy rozpuszczalne z witaminą C ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego korzystać.
Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na jakikolwiek ze składników preparatu. Suplement diety Fritt - gumy rozpuszczalne z
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witaminą C nie jest w stanie zastąpić zróżnicowanych, zdrowych posiłków oraz prowadzenia zdrowego trybu życia, więc nie powinien
być traktowany jako ich zamiennik. Nie można przyjmować większych dawek suplementu diety Fritt - gumy rozpuszczalne z witaminą C
od wskazanych. Istotny jest też sposób przechowywania suplementu diety – należy przechowywać go w taki sposób, aby nie był
widoczny i dostępny w sposób niekontrolowany dla najmłodszych dzieci. Suplement diety Fritt - gumy rozpuszczalne z witaminą C
powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej i należy chronić go przed światłem.

Składniki
syrop glukozowy, cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), żelatyna, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), witamina C,
naturalny aromat, barwnik - betanina (czerwień buraczana), maltodesktryna, niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina E (octan DL-
alfa0tokoferylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), ryboflawina, witamina A (octan retinylu), kwas foliowy (kwas pteroilo-
monoglutaminowy), biotyna, witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina).

Jedna guma rozpuszczalna uzupełnia 29% dziennego zapotrzebowania na witaminę C.

2 listki zawierają:
witamina C 35,1mg (44%)*, niacyna 4,8mg(30%)*, witamina E 3,06mg (30%)*, kwas pantotenowy 1,8mg (30%)*, ryboflawina (0,42mg)
(30%)*, witamina A 240mcg (30%)*, kwas foliowy 60mcg (30%)*, biotyna 15mcg(30%)*, witamina D 1,5mcg (30%)*, witamina B12
0,75mcg (30%)*.

3 listki zawierają:
witamina C 52,7mg (66%)*, niacyna 7,2mg (45%)*, witamina E 5,4mg (45%)*, kwas pantotenowy 2,7mg (45%)*, ryboflawina (0,63mg)
(45%)*, witamina A 360mcg (45%)* kwas foliowy 90mcg (45%)*, biotyna 22,5mcg (45%)*, witamina D 2,25mcg (45%)*, witamina B12
1,12mcg (45%)*.

* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Masa netto
1 guma (1 pasek) - 11,7 g

Charakterystyka

Cukierki rozpuszczalne z witaminą C o smaku pomarańczowym, cytrynowym, wiśniowym i truskawkowym.
Przyjmować w celu uzupełnienia poziomu witaminy C i wzmocnienia układu odpornościowego
Preparat uzupełnia poziom witaminy C, która działa jako przeciwutleniacz, neutralizujący działanie wolnych rodników.
Witamina C dodatkowo stymuluje naturalne mechanizmy obronne organizmu i wzmocnia system odpornościowy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2-3 listki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o. o.
ul. Kaszubska 2,
78-640 Tuczno

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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