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Zdrowy lizak mniam-mniam na gardło x 40 szt - smak
malinowy
 

Cena: 55,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 szt

Postać Lizaki

Producent STARPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja słodząca: ksylitol, substancja wypełniająca: izomalt; naturalny aromat malinowy; regulator kwasowości: kwas cytrynowy;
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, guma arabaska; suzone maliny (0,3 %); ekstrakt z tymianku
pospolitego (Thymus vulgaris L.); ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia glabra); ekstrakt z liści szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.);
kwas L-askorbinowy (witamina C); glukonian cynku (cynk); barwnik: antocyjany; substancja słodząca: glikozydy stewiolowe; rutyna;
cholekalcyferol (witamina D).

1 lizak zawiera:
Witamina C: 12 mg (15% RWS)
Witamina D: 2,5 µg (50% RWS)
Rutyna: 0,6 mg*
Cynk: 5 mg (50% RWS)
Ekstrakt z tymianku: 18,25 mg*, gdzie:

 ekstrakt z tymianku w przeliczeniu na suszone ziele tymianku: 73 mg*

Ekstrakt z szałwii lekarskiej: 12,5 mg*, gdzie

suszone liście szałwii: 50 mg*

Ekstrakt z owoców aceroli: 13,2 mg*

RWS: %Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS
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Masa netto
Masa netto 1 lizaka: 6 g ± 5%

Charakterystyka

Suplement diety Zdrowy Lizak Mniam-Mniam Gardło o smaku malinowym - to jedyny produkt opracowany w trosce o zęby,
zdrowie oraz potrzeby dietetyczne dzieci i dorosłych.
Jest całkowicie naturalny, nie zawiera cukrów, ani konserwantów.
Produkt stworzony na bazie ksylitolu i stewii, dodatkowo wzbogacony wyciągiem z tymianku, szałwii i owoców aceroli.
Posiada naturalne suszone maliny.
Zawiera w swoim składzie wyciąg z tymianku, który przyczynia się do dobrego samopoczucia gardła.
Wyciąg z szałwii przyczynia się do uczucia ulgi podczas bólu gardła.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Spożywać 1 – 2 lizaki dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji tj. 2 lizaków w ciągu dnia.

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

Producent
Starpharma Sp. z o.o.
ul. Dobra 4 lok. 10
00-388 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/

