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Link do produktu: https://www.apteka.ie/zdrowe-karmelki-witaminy-i-mineraly-40g-p-175.html

Zdrowe karmelki - Witaminy i
minerały - 40g
Cena

2.45 Euro

Dostępność

Chwilowo brak

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

SP-06-019

Kod EAN

5904730732215

Producent

Starpharma

Wazne do konca

06/2021

Opis produktu
Zdrowe karmelki MNIAM-MNIAM - Witaminy i minerały - 40g

Witaminy i minerały (smak wieloowocowy) - ok.24 karmelków w jednym opakowaniu
Suplement diety Zdrowe Karmelki Mniam-Mniam Witaminy i Minerały stworzone są na bazie fińskiego ksylitolu - substancji słodzącej pochodzenia roślinnego. Uzupełniają codzienną dietę w 12 niezbędnych składników, takich jak witaminy (A, C, D, E, B3, B5, B6, B12, kwas foliowy) i minerały (cynk i selen).

Opakowanie: 40g (ok.24 karmelków w jednym opakowaniu)
Właściwości:
Zdrowe karmelki Mniam?Mniam Witaminy i minerały:

uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie

zawiera niezbędne witaminy, cynk i selen

zawiera fin?ski ksylitol i stewię

bez cukro?w

naturalne barwniki i aromaty

niskokaloryczne, tylko 4 kcal w 1 karmelku

produkt bezglutenowy

Polecany dla dorosłych i dzieci powyz?ej 3 roku z?ycia, w celu uzupełnienia diety w witaminy i minerały

Składniki aktywne:

6 karmelków zawiera:
Witamina A (ekw.retinolu) 160 ?g (20%ZDS)*
Witamina C 16 mg (20%ZDS)*
Witamina E (ekw. a-tokoferolu) 2,4 mg (20%ZDS)*
Witamina D 1 ?g (20%ZDS)*
Witaminy B complex, w tym:
- niacyna-witamina B3 - 3,2 mg
- kwas pantotenowy - witamina B5 1,2 mg
- witamina B6 0,28 mg
- witamina B12 0,5 ?g
- kwas foliowy 40 ?g

- biotyna 10 ?g

Cynk 2,4 mg (20%ZDS)*
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Selen 11 ?g (20%ZDS)*
*ZDS - Zalecane Dzienne Spożycie
ubstancje słodzące: izomalt, ksylitol, glikozydy stewiolowe;
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; octan retinylu (wit.A); amid
kwasu nikotynowego (niacyna); D-pantotenian wapnia (kwas
pantotenowy ? wit. B5); chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6);
cyjanokobalamina (wit. B12); kwas L-askorbinowy (wit.C);
cholekalcyferol (wit. D3); octan DL-alfa tokoferylu (wit. E); kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); D- biotyna, glukonian
cynku (Cynk); selenian (VI) sodu (Selen); naturalne aromaty:
ananasowy, cytrynowy, pomarańczowy, jabłkowy, truskawkowy, z
czarnej porzeczki; barwniki: ekstrakt z czarnej marchwi, ekstrakt z
arnoty właściwej, ekstrakt z kurkumy, kompleksy miedziowe chlorofil i
chlorofili.
Skład:

s

Sposób użycia:

1-6 karmelków dziennie
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Zawiera substancje słodzące.

Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.

Środki bezpieczeństwa:

Przechowywać: w suchym, nienasłonecznionym miejscu, w temp. do 25°C
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Chronić od światła i wilgoci.
Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.

Informacje dodatkowe:

Podmiot odpowiedzialny
Starpharma Sp. z o.o.
00-388 Warszawa
ul. Dobra 4/10

Suplementy diety - preparaty zawierające niezbędne dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu składniki (witaminy, minerały i inne substancje egzogenne). Oferowane są w postaci skoncentrowanej - jako tabletki, kapsułki, proszek lub płyn. Nie leczą i nie zapobiegają chorobom. Jeśli zażywasz leki, zanim zaczniesz stosować suplement diety, zasięgnij porady lekarza lub farmaceuty. Niektóre połączenia mogą być bowiem niebezpieczne dla zdrowia.
Apteka.ie jest dystrybutorem suplementów diety, preparatów ziołowych i kosmetyków. Nie leczymy i nie udzielamy porad medycznych. Informacje zawarte na naszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie są poradami medycznymi. W razie problemów zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie wolno opierać się jedynie na suplementach i odrzucać klasyczne leki zalecane przez lekarzy.
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