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Rodzina Zdrowia Fikaminki Smyk x 30 sasz o smaku
bananowym
 

Cena: 19,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
glukoza; przecier bananowy suszony; kwas L-askorbinowy (witamina C); octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); amid kwasu
nikotynowego (niacyna); octan retinylu (witamina A); D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); cholekalcyferol (witamina D);
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); monoazotan tiaminy (witamina B1); ryboflawina (witamina B2); cyjanokobalamina (witamina
B12).

1 saszetka zawiera:

Witamina C - 30 mg (37,5% RWS)
Niacyna (ekwiwalent niacyny) - 7 mg (43,75% RWS)
Witamina E - 3,5 mg (29,17% RWS)
Kwas pantotenowy - 1,6 mg (26,7% RWS)
Witamina B6 - 0,7 mg (50% RWS)
Ryboflawina (witamina B2) - 0,7 mg (50% RWS)
Tiamina (witamina B1) - 0,6 mg (54,54% RWS)
Witamina A (ekwiwalent alfa-tokoferolu) - 350 μg (43,75% RWS)
Witamina D - 2,5 μg (50% RWS)
Witamina B12 - 0,5 μg (20% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 g

Charakterystyka
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Suplement diety Rodzina Zdrowia Fikaminki smyk Saszetki smak bananowy został stworzony z myślą o dzieciach od 3. roku życia.
Zawiera 10 witamin w formie proszku do rozpuszczenia w wodzie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 saszetka.
Sposób użycia:
1 saszetkę rozpuścić w 50 ml przegotowanej chłodnej wody.

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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