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Olimp gold-vit junior x 15 sasz o smaku malinowym
 

Cena: 38,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 sasz

Postać Proszki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
glukoza, cukier, mleczan wapnia, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, witaminy (kwas L-askorbinowy – wit. C, octan DL-alfa-
tokoferylu - wit. E, amid kwasu nikotynowego – niacyna, octan retinylu - wit. A, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, D-biotyna -
biotyna, cyjanokobalamina - wit. B12, cholekalcyferol – wit. D, kwas pteroilomonoglutaminowy – foliany, chlorowodorek pirydoksyny –
wit. B6, ryboflawina - wit. B2, monoazotan tiaminy – wit. B1), aromaty, diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®),
substancje słodzące - acesulfam K, sukraloza; rutyna, barwnik - koszenila

1 saszetka zawiera: 

witamina A (RE) 500μg (63%RWS)
witamina D 15μg (300% RWS)
 witamina E (α-TE) 7,5mg (63% RWS)
 witamina C 50mg (63% RWS)
witamina B1 0,9mg (82% RWS)
witamina B2 0,9mg (64% RWS)
niacyna (NE) 12mg (75% RWS)
witamina B6 1mg (71% RWS)
kwas foliowy 300μg (150% RWS)
witamina B12 1,8μg (72% RWS)
 kwas pantotenowy 3,8mg (63% RWS)
biotyna 31μg (62% RWS)
wapń 120mg (15% RWS)
cynk (z chelatu Albion) 3mg (30% RWS)
rutyna 15mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
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RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość: 15 saszetek

Charakterystyka
Przeznaczenie: dla dzieci powyżej 3 roku życia, jako uzupełnienie witamin i minerałów w diecie, w przypadku braku apetytu, w okresie
wzmożonego zapotrzebowania na te składniki, będącego wynikiem osłabienia organizmu, przebytych chorób, zwiększonego wysiłku
fizycznego i umysłowego, a także w okresie obniżonej odporności (jesienno-zimowym i przesilenia wiosennego).

Stosowanie
1 saszetka na dobę, najlepiej po śniadaniu lub po posiłku głównym. Zawartość saszetki rozpuścić w 100-120 ml wody o temperaturze
pokojowej, zamieszać w celu całkowitego rozpuszczenia proszku. Spożyć zaraz po przygotowaniu.

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

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

Ważne informacje
Zawiera cukry i substancje słodzące.

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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