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Solgar Kanguwity Witamina C 100 mg x 90 pastylek do
ssania
 

Cena: 58,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Witamina C ( askorbinian sodu, kwas askorbinowy), Acerola sproszkowany ekstrakt, Guma Ksantanowa,Dzika róża sproszkowana,
Naturalne Substancje pomocnicze: sacharoza, fruktoza, naturalne aromaty: aromat pomarańczowy, skoncentrowany sok z marchwi,
karagen, substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, ksylitol, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu,
roślinny kwas stearynowy, roślinny stearynian magnezu.

Jedna pastylka zawiera:
Witamina C ( askorbinian sodu, kwas askorbinowy) 100 mg 125% RWS
Acerola sproszkowany ekstrakt (4:1) 11,5 mg*
Dzika róża sproszkowana 4,3 mg*
* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zawiera: 90 pastylek.
Brak masy netto na opakowaniu.

Charakterystyka
Preparat witaminy C dla dzieci zawierający skoncentrowany sok z marchwi, acerolę i dziką różą o naturalnym aromacie
pomarańczowym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/solgar-kanguwity-witamina-c-100-mg-x-90-pastylek-do-ssania.html
http://www.aptekaotc.pl/solgar-kanguwity-witamina-c-100-mg-x-90-pastylek-do-ssania.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Stosowanie
1 pastylka dziennie.

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

Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

Ważne informacje
Produkt nie zawiera:
cukru, soli, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących,
zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegetarian.

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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