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SOLGAR KANGUWITY WITAMINY I MINERAŁY DLA DZIECI
SMAK TROPIKALNY
 

cena: 46,25 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać pastyl.do ssan.

Producent solgar vitamin and herb

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Pastylki do ssania powstały z myślą o rodzicach i dzieciach, charakteryzują się poważnym profilem odżywczym i niezwykle kuszącym
naturalnym smakiem.

Oprócz witamin i minerałów preparat zawiera sproszkowane warzywa i owoce (czerwone buraki, marchewkę, truskawki, jabłko, brokuły,
morele) oraz sproszkowaną dziką róże.

Sposób użycia:
* dzieci w wieku 3-5 lat 1 pastylka dziennie,
* dzieci od 6 lat i dorośli 2 pastylki dziennie.

1 pastylka do ssania zawiera:
Wapń(węglan) - 64 mg
Sproszkowane owoce i warzywa (czerwone buraki, marchewka, truskawki, jabłko, brokuły, morele) - 56 mg
Magnez (tlenek) - 32 mg
Naturalna Witamina E(15 IU jako bursztynian d-alfa tokoferylu) - 10 mg
Niacyna(witamina B3 jako amid niacyny) - 10 mg
Kwas pantotenowy (pantotenian wapnia) - 5 mg
Lecytyna Sojowa sproszkowana - 2.5 mg
Żelazo (fumaran żelazawy) - 2.5 mg
Cynk(tlenek) - 1.5 mg
Naturalny Beta-karoten - 1.4 mg
Witamina B6(chlorowodorek pirydoksyny) - 1 mg
Ryboflawina (witamina B2) - 0.85 mg
Tiamina (Witamina B1 jako monoazotan tiaminy) - 0.75 mg
Cholina(dwuwinian) - 500 µg
Dzika Róża (sproszkowany ekstrakt (4:1)) - 500 µg
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Inozytol - 500 µg
Mangan (siarczan) - 250 µg
Bioflawonoidy cytrusowe - 150 µg
Witamina A (500 IU jako palmitynian retinolu) - 150 µg
Kwas foliowy - 100 µg
Biotyna - 50 µg
Miedź(glukonian) - 25 µg
Jod (jodek potasu) - 22.5 µg
Chrom (pikolinian) - 5 µg
Zawiera inne karotenoidy - 3.7 µg
Witamina B12(cyjanokobalamina) - 3 µg
Selen(jako selenometionina) - 2.5 µg
Witamina 9D100 IU jako D2 prep) - 2.5 µg

Naturalne substancje pomocnicze:

* Naturalne aromaty (smak tropikalny i pomarańczowy)
* sacharoza
* fruktoza
* karagen
* kwas cytrynowy
* kwas jabłkowy
* guma roślinna
* guma ksantanowa
* chlorek potasu

Substancje przeciwzbrylające:

* dwutlenek krzemu, roślinny kwas stearynowy, roślinny stearynian magnezu

Substancje wypełniające:

* mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, ksylitom

Produkt nie zawiera:
produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.

Producent:
Solgar Vitamin and Herb, Inc.
500 Willow Tree Road
Leonia, NJ 07605
USA
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BioMed24.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

BioMed24.pl - Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku. Zaufaj sprawdzonej marce.
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