SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Plusssz zizzz gumy Zosia x 30 szt
Cena: 10,90 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

30 szt

Postać

Gumy do żucia

Producent

POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
syrop glukozowy; cukier; tłuszcz roślinny częściowo utwardzony w zmiennych proporcjach (olej palmowy, olej z jąder pestek drzewa
Shea, olej z soi, olej rzepakowy, olej kokosowy); sok owocowy z koncentratu: truskawkowy (min. 3%); stabilizator: dekstryna; substancja
utrzymująca wilgoć: sorbitol; witaminy (kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa tokoferylu, D-pantotenian wapnia,
chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina); emulgator: lecytyna z soi; substancja
zagęszczająca: żelatyna wieprzowa; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat; sól; koncentrat soku z czarnej marchwi.
Produkt może zawierać śladowe ilości białek mleka i orzechów arachidowych.
Zawartość witamin w zalecanej dziennej porcji:
witamina C 48 mg (60% RWS)
niacyna (EN) 9,6 mg (60% RWS)
witamina E (α-ET) 7,2 mg (60% RWS)
kwas pantotenowy 3,6 mg (60% RWS)
witamina B6 0,84 mg (60% RWS)
kwas foliowy 120 μg (60% RWS)
biotyna 30 μg (60% RWS)
witamina B12 1,5 μg (60% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
130 g (około 30 gum).
Charakterystyka
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Gumy rozpuszczalne o smaku truskawkowym z sokiem owocowym i witaminami. Zawierają kompleks witamin, w tym witaminy
B6, B12, C, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz układu odpornościowego.
Przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia i dorosłych.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
Zaleca się spożywać do 6 gum dziennie.
Przechowywanie
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 st.C, w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci. Chronić przed światłem.
Producent
"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice
Ważne informacje
Produkt może zawierać śladowe ilości białek mleka i orzechów arachidowych.
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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