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Rodzina Zdrowia Fikaminki lizaki x 90 szt
 

Cena: 103,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 szt

Postać Lizaki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Fikaminki lizaki o smaku truskawkowym: substancja słodząca: izomalt, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat truskawkowy,
kwas l-askorbinowy (witamina C), przeciwutleniacz: askorbinian sodu, proszek tropikalny, substancja słodząca: sukraloza, amid kwasu
nikotynowego (niacyna), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), barwniki: koszenila,
kurkumina, chlorowodorek pirydoksyny (Witamina B6), kwas pterooilomonoglutaminowy (kwas foliowy), cyjanokobalamina (witamina
B12).
Fikaminki lizaki o smaku pomarańczowym: substancja słodząca: izomalt, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat
pomarańczowy, kwas l-askorbinowy (witamina C), przeciwutleniacz: askorbinian sodu, proszek tropikalny, substancja słodząca:
sukraloza, amid kwasu nikotynowego (niacyna), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy),
barwniki: koszenila, kurkumina, chlorowodorek pirydoksyny (Witamina B6), kwas pterooilomonoglutaminowy (kwas foliowy),
cyjanokobalamina (witamina B12).

1 lizak zawiera:

Witamina C - 12,8 mg (16% RWS)
Niacyna - 2,56 mg (16% RWS)
Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) - 1,91 mg (16% RWS)
Kwas pantotenowy - 0,96 mg (16% RWS)
Witamina B6 - 0,224 mg (16% RWS)
Kwas foliowy - 32 µg (16% RWS)
Witamina B12 - 0,4 µg (16% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 900 g
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Zawartość opakowania: 90 lizaków (mieszanka lizaków o 2 smakach: pomarańczowym oraz truskawkowym)

Charakterystyka
Rodzina Zdrowia Fikaminki lizaki to suplement diety stworzony z myślą o dzieciach powyżej 3 roku życia. Fikaminki zawierają cenne
witaminy, a do tego nie zawierają cukru.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: od 1 do 4 lizaków

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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