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Olimp gold-vit C Junior x 15 sasz typu stick acerola
 

Cena: 17,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 sasz

Postać Proszki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
cukier, maltodekstryna, mikrokapsułkowany kwas L-askorbinowy z PureWayC® – wit. C, 2,8% sproszkowane owoce aceroli
standaryzowane na 15% zawartości naturalnej witaminy C, aromaty, regulator kwasowości - węglany sodu; naturalny aromat malinowy.

1 saszetka zawiera:

Witamina C (z PureWay-C® oraz sproszkowanych owoców aceroli) - 110 mg (138% RWS)

RWS - referencyjna wartość spożycia

Masa netto
Ilość netto: 15 saszetek: 18 g
1 saszetka: 1,2 g

Charakterystyka
Preparat przeznaczony jako suplement diety dla osób od 3 roku życia jako uzupełnienie codziennego zapotrzebowania organizmu na
witaminę C, w tym w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju, a także w okresie obciążenia odporności (okres jesienno-zimowy).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 saszetka dziennie po posiłku do bezpośredniego spożycia. Można też stosować po uprzednim wymieszaniu w niewielkiej ilości wody.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
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Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Nagawczyna 109c
39-200 Dębica

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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