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Zdrowy lizak mniam-mniam x 40 szt (smak wiśniowy)
 

Cena: 56,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 szt

Postać Lizaki

Producent STARPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancje słodzące: ksylitol; substancja wypełniająca: izomalt; regulator kwasowości: wodorowęglan sodu; naturalny aromat wiśniowy;
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, guma arabska; kwas l-
askorbinowy (Witamina C); barwnik: antocyjany; suszone wiśnie (0,3%); amid kwasu nikotynowego (niacyna); octan DL-alfa-tokoferylu
(Witamina E); glukonian cynku (cynk); D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); substancja słodząca: glikozydy stewiolowe;
monoazotan tiaminy (tiamina); ryboflawina; chlorowodorek pirydoksyny (Witamina B6); octan retinylu (Witamina A); kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); selenian (VI) sodu (selen); D-biotyna (biotyna); cholekalcyferol (Witamina D);
cyjanokobalamina (Witamina B12).

Zawartość składników w zalecanej maksymalnej dziennej porcji produktu (2 lizaki): 
Witamina A – 240 μg (30%RWS)
Witamina C – 38 mg (48%RWS)
Witamina D – 5 μg (100%RWS)
Witamina E – 4,6 mg (38%RWS)
Tiamina – 0,46 mg (42%RWS)
Ryboflawina – 0,46 mg (33%RWS)
Niacyna – 6 mg (38%RWS)
Kwas pantotenowy – 3 mg (50%RWS)
Witamina B6 – 0,46 mg (33%RWS)
Biotyna 15 μg (30%RWS)
Kwas foliowy – 150 μg (75%RWS)
Witamina B 12 0,9 μg (36%RWS)
Selen – 22 μg (40%RWS)
Cynk – 3,8 mg (38%RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
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RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Masa netto 1 lizaka: 6 g

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.

Witamina A, B6, B12, C, D, selen, cynk i kwas foliowy wspomagają układ odpornościowy.
Niacyna i Witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspomagają układ nerwowy.
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych.
Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Spożywać 1-2 lizaki dziennie

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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