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Visolvit Junior loko lizaki x 10 szt
 

Cena: 20,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Lizaki

Producent ANGELINI

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

Składniki
Substancja słodząca – izomalt, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, ekstrakt z kłącza imbiru, aromat wiśniowy, sok cytrynowy w
proszku, ekstrakt z liścia mięty pieprzowej, substancja słodząca – sukraloza, barwnik naturalny – koszenila.

1 lizak zawiera:

Wyciąg z kłącza imbiru - 40 mg*
Ekstrakt z liśca mięty pieprzowej - 7,1mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
10 lizaków po 10g

Charakterystyka
VisolVit® Junior Loko to suplement diety w formie bezcukrowych lizaków zawierający ekstrakt z kłącza imbiru oraz liścia mięty
pieprzowej.

Imbir ma wpływ na zmniejszenie dyskomfortu (odczucia wymiotne, nudności) mogące wystąpić podczas podróży samochodem,
pociągiem, samolotem lub statkiem.
Lizaki posiadają wiśniowy smak

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 4 roku życia.
1-3 lizaki dziennie (pierwszy pół godziny przed podróżą)

Przechowywanie
Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Podleśna 83,
05 – 552 Łazy

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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