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

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

 

 

Zdrowy lizak mniam-mniam z witaminami 4+1 szt GRATIS !!!
 

Cena: 7,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 szt

Postać Lizaki

Producent STARPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
smak truskawkowy, malinowy, cytrynowy:
substancje słodzące: ksylitol, glikozydy stewiolowe; substancja wypełniająca: izomalt; suszone truskawki/maliny/cytryny (w zależności
od smaku 2,2% w każdym smaku), regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, guma arabska; naturalny aromat: truskawkowy/malinowy/cytrynowy (w zależności od smaku), kwas L-askorbinowy
(witamina C); cholekalcyferol (witamina D), barwnik: smak truskawkowy i malinowy: antocyjany/ smak cytrynowy: kurkumina.
smak ananasowy, wiśniowy:
substancje słodzące: ksylitol, glikozydy stewiolowe; substancja wypełniająca: izomalt; suszony ananas/wiśnie (w zależności od smaku
2,2% w każdym smaku), regulator kwasowości: smak ananasowy: kwas cytrynowy/smak wiśniowy: węglan sodu, kwas cytrynowy (w
zależności od smaku), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, guma arabska, kwas L-askorbinowy, amid
kwasu nikotynowego (niacyna, wit. B3), octan Dl-alfa-tokoferylu (wit. E), glukonian cynku (cynk), D-pantotenian wapnia (kwas
pantotenowy, wit.B5), monozazotan tiaminy (tiamina, wit. B1), ryboflawina (wit. B2), chlorowodorek pirydoksyny (wit.B6), octan retinylu
(wit. A), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy, wit. B9), D-biotyna, wit. B7), selenian (VI), sodu (selen), cholekalcyferol (wit. D),
cyjanokobalamina (wit. B12), naturalny aromat ananasowy/naturalny aromat wiśniowy (w zależności od smaku), barwnik: smak
ananasowy: ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina/smak wiśniowy; antocyjany (w zależności od smaku).

1 lizak zawiera (smak ananasowy, wiśniowy):
witamina C 15mg (19%RWS), witamina E 6mg (50%RWS), tiamina (wit. B1) 0,5mg (46%RWS), ryboflawina (wit. B2) 0,5mg (36%RWS),
niacyna (wit. B3) 6mg (38%RWS), kwas pantotenowy (wit. B5) 2mg (33%RWS), witamina B6 0,5mg (36%RWS), biotyna (wit. B7) 50mcg
(100%RWS), kwas foliowy (wit. B9) 100mcg (50%RWS), witamina B12 0,9mcg (36%RWS), witamina A 300mcg (38%RWS), witamina D
5mcg (100%RWS), selen 10mcg (18%RWS), cynk 3mg (30%RWS).

1 lizak zawiera (smak truskawkowy, malinowy, cytrynowy): 
witamina C 12mg (15%RWS)
witamina D 2,5mcg (50%RWS)
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RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

Masa netto
30 g
Zawartość opakowania: 5 lizaków (o smaku cytrynowym,malinowym, truskawkowym,wiśniowym, ananasowym).

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
Zalecana porcja do spożycia: 1-2 lizaki.

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

Producent
Starpharma Sp. z o.o.
ul. Stawki 2
00-193 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.
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