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Xylitol guma do żucia owoce cytrusowe x 30 szt
 

Cena: 12,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 szt

Postać Gumy do żucia

Producent Miradent

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ksylitol, guma bazowa, naturalny smak, guma arabska, gliceryna, lecytyna sojowa , dwutlenek tytanu, wosk pszczeli, BHT.

Masa netto
Masa netto: 32,4 g
Zawartość w opakowaniu: 30 sztuk

Charakterystyka
Guma do żucia ze 100% ksylitolem. Polecana w celu usunięcia osadu nazębnego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Gumę mogą żuć dorośli, skuteczna porcja, sprzyjająca ochronie antypróchnicowej: 6-7 sztuk, a dla dzieci poniżej 5 roku życia 3-4 sztuki
w ciągu dnia. Guma do żucia z ksylitolem powinna być używana tuż przed lub po posiłku, a jej działanie trwa do chwili, gdy pozostaje
słodka.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Producent:
Hager&Werken GmbH
Ackerstrasse 1
Duisburg D-47269
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Niemcy
Importer:
Hager Polonia Sp. z o.o.
Ul.Gałczyńskiego 23
52-214 Wrocław

Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Nie zawiera aspartamu
Nie zawiera glutenu
Bez GMO
Nie zawiera laktozy
Zawiera substancję słodzącą
100% XYLITOL

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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