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Vitaderol kids 3+ syrop 120 ml
 

Cena: 26,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, sacharoza, fruktoza, fosforan triwapniowy (sole wapniowe kwasu ortofosforowego), substancja zagęszczająca: guma
ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat truskawkowy, substancja konserwująca: sorbitan potasu; menachinon
(witamina K2), cholekalcyferol (witamina D3).

Zawartość w 5 ml produktu:
Wartość energetyczna 22,2 kJ/5,2 kcal
Tłuszcz, w tym 0 g
kwasy tłuszczowe nasycone 0 g
Węglowodan, w tym 1,2 g
cukry 1,2 g
Białko 0 g
Sól 0 g
Błonnik 0,1 g
Wapń 125 mg (15,6% RWS)
Witamina K2 22,5 mcg*
Witamina D3 15 mcg (600 j.m. 100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 120 ml

Charakterystyka
VitaDerol Kids to suplement diety opracowany w celu wspierania prawidłowego rozwoju kości i zębów u dzieci, szczególnie w okresie

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/vitaderol-kids-3-syrop-120-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

intensywnego wzrostu.

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: 5 ml

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

