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Sambucus Kids żelki x 60 szt o smaku malinowym
 

Cena: 17,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 żelków

Postać Żelki

Producent PAMEX

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
syrop glukozowy, sacharoza, żelatyna, woda, wyciąg z owoców bzu czarnego (DER 1:18), kwas cytrynowy, witamina C (kwas L-
askorbinowy), czerwony barwnik (koncentrat marchwi i wiśni), siarczan cynku, naturalny aromat malinowy, maltodekstryna, olej roślinny
(palmowy, kokosowy lub rzepakowy), wosk pszczeli, wosk Carnauba.

1 żelek zawiera:

Witamina C - 16 mg (20% RWS)
Cynk - 2 mg (20% RWS)
Ekstrakt z bzu czarnego - 50 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
180 g

Charakterystyka
Sambucus Kids żelki zawiera składniki wspierające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego przez cały rok. Zawierają tylko
naturalne barwniki i aromaty. produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 lat.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 żelki w ciągu dnia.
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Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem i wilgocią. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Pamex Pharmaceuticals GmbH
In der Stelzbach 1
65618 Selters, Niemcy
Dystrybutor:
Sirowa Poland Sp. z o.o.
Ul. Poselska 11
03-931 Warszawa

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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