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Fritt - gumy rozpuszczalne z witaminą C x 20 szt
Cena: 40,55 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny od ręki

Opakowanie

20 szt

Postać

Gumy do żucia

Producent

NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
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 DLalfa0tokoferylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), ryboflawina, witamina A (octan retinylu), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), 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.
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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.

Galeria
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