SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Zdrowy lizak mniam-mniam x 40 szt (smak malinowy)
Cena: 54,89 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

40 szt

Postać

Lizaki

Producent

STARPHARMA

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
substancja słodząca: ksylitol; substancja wypełniająca: izomalt; kwasek cytrynowy; suszone maliny (1,50%); substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, guma arabska; naturalny aromat malinowy, keas L-askorbinowy (witamina
C), cholekalcyferol (witamina D), naturalny barwnik (antocyjan), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
1 lizak zawiera:
Witamina C 12 mg (15 % RWS)
Witamina D 2,5 µg (50 % RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna 233kcal/ 972kJ
Białko 1 g
Węglowodany 92,00 g, w tym:
cukry <0,5 g
alkohole wielowodorowe 94,00 g
skrobia <0,50 g
Tłuszcze 0,50 g
kwasy tłuszczowe nasycone 0,0 g
błonnik pokarmowy 1,40 g
sód 0,04 g
Masa netto
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Masa netto 1 lizaka: 6 g ± 5%
Charakterystyka
Suplement diety Zdrowy Lizak Mniam-Mniam stworzony jest na bazie fińskiego ksylitolu – substancji słodzącej pochodzenia roślinnego.
Spożywanie żywności zawierającej ksylitol zamiast cukru pomaga w zachowaniu mineralizacji zębów.
Produkt nie zawiera cukrów i substancji konserwujących.
Dodatkowo, lizak został wzbogacony witaminą D i C.
Witaminy D i C pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, zębów oraz prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Bierze udział w procesie
podziału komórek.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki,
dziąseł, skóry i zębów.
Produkt przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.
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
Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Zawiera substancje słodzące: fiński ksylitol (substancja pochodzenia roślinnego pozyskiwana z brzozy), izomalt (substancja
pochodzenia roślinnego pozyskiwana z buraków) oraz glikozydy stewiolowe (pochodzące ze stewii południowo-amerykańskiej rośliny o
bardzo niskim indeksie glikemicznym, 300 razy słodszej od cukru).
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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