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Pyramidonek ochronka x 30 tabl do ssania
 

Cena: 24,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja słodząca – sorbitol, colostrum, substancja słodząca – ksylitol, aromat śmietankowy w proszku, witamina C ( kwas L-
askorbinowy), substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, witamina D (cholekalcyferol
), aromat waniliowy, substancja słodząca – sukraloza.

1 tabletka do ssania zawiera:

Colostrum - 200 mg*
Witamina C - 20 mg (25% RWS)
Witamina D - 5 mcg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość netto: 18,9g

Charakterystyka
Pyramidonek Ochronka to suplement diety opracowany w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie dzieci i osób dorosłych.

Colostrum jest bardzo złożoną, naturalną substancją bogatą w składniki odżywcze: białka, tłuszcze, witaminy, która dziecko
otrzymuje m.in. w pierwszych kroplach mleka matki.
Witaminy C oraz D wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Dodatkowo witamina D pomaga w
utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących.

Stosowanie
Dzieci od 3 roku życia: 1 tabletka do ssania 1 raz dziennie.
Dorośli: 1 tabletka do ssania 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C. Chronić przed wilgocią. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Adamed Consumer Healthcare S.A.
Pieńków 149,
05-152 Czosnów

Ważne informacje
Pyramidonek Ochronka 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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