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Meltiki acerola x 60 tabl do ssania
 

Cena: 33,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
nośnik: mannitol, skrobia kukurydziana, sproszkowane owoce aceroli (zawartość 25% witaminy C), stabilizator: poliwinylopolipirolidon,
aromat: pomarańczy, maltodekstryna, substancje przeciwzbrylające: kwasy tłuszczowe i dwutlenek krzemu; bioflawonoidy z owoców
cytrusowych (zawartość >35% bioflawonoidów w tym hesperydyna), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancja słodząca: sukraloza, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.

2 tabletki Meltiki® Acerola zawierają (porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia):

Witamina C ze sproszkowanych owoców aceroli (kwas L-askorbinowy) - 25 mg (31,25% RWS)
Bioflawonoidy cytrusowe (Citrus spp.) (owoc) - 5 mg*

w tym Hesperydyna (Citrus spp.) (owoc) - 1,8 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 tabletek do ssania (MELT FORM) o smaku cytrusowym (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Meltiki® Acerola to kompleksowy preparat dla dzieci od 3 roku życia będący bogatym źródłem bioflawonoidów, w tym
hesperydyny oraz naturalnej witaminy C pochodzącej z owocu aceroli, która:

Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
Wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym

Melt FORM to technologia produkcji, dzięki której tabletka po umieszczeniu na języku zaczyna się natychmiast rozpuszczać. Nie
ma potrzeby jej popijania lub połykania.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 tabletki dziennie. Ssać do momentu rozpuszczenia się tabletki.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
NUTROPHARMA Sp. z o.o.
ul. Jedności 10a
05-506 Lesznowola

Ważne informacje
Bez cukru. Nie przyczynia się do rozwoju próchnicy.
Wyprodukowano bez użycia cukru, glutenu i laktozy.
Odpowiedni dla wegetarian.
Zawiera substancje słodzące.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

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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