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Sankom - błonnik z witaminą C o smaku wiśni - kostki do
żucia 50 g
 

Cena: 11,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Gumy do żucia

Producent SANKOM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Syrop glukozowy, błonnik (FOS, inulina); olej kokosowy; jogurt; guma arabska; koncentrat soku wiśniowego; kwa L-askorbinowy
(witamina C), regulator kwasowości: kwas cytrynowy E330; proszek owocowy, aromat.

Zawartość w 100 g produktu:
Wartość energetyczna 1340 kJ (320 kcal)
Białko 4,0 g
Węglowodany 66 g
Cukry 66 g
Tłuszcze 4 g
Kwasy tłuszczowe nasycone 3,3 g
Błonnik 16 g
FOS 10 g
Inulina 6 g
Sód 0 g
Witamina C 240 mg (300% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 11 kostek
Masa netto: 50 g

Charakterystyka
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Suplement diety SANKOM polecany jest w sytuacji gdy:

dopadnie cię chęć podjadania na tle emocjonalnym np. stres, nuda itp.
dopadnie cię chęć sięgnięcia po kaloryczne przekąski
dopadnie cię nagły głód

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kostka pół godziny przed obiadem i kolacją.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Sequoia Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74N
03-289 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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