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HILKI MULTI dedykowany dla dzieci w wieku 3+ smak
bananowo-marchewkowy 30 saszetek
 

Cena: 75,99 PLN

Opis słownikowy

Producent FORMEDS S P. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościHILKI MULTI dedykowany dla dzieci w wieku 3+ smak bananowo-marchewkowy 30 saszetekSuplement diety HILKI MULTI
dedykowany jest dla dzieci w wieku 3+. Zawiera witaminy pochodzenia naturalnego: wit. A z ekstraktu z korzenia marchwi, wit. C z
aceroli, wit. D z lanoliny oraz wit. E z soi.Suplementy diety HILKI nie zawierają: nie zawierają: wypełniaczy, barwników, słodzików i
konserwantów.Smak: banan-marchewWygodne saszetkiKompaktowa forma saszetek to wygoda zarówno dla Dziecka, jak i Rodzica -
zawsze możesz mieć je pod ręką, zabrać na spacer, podróż czy wycieczkę.Zawsze czysty składWszystkie suplementy diety HILKI nie
zawierają sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczy, barwników, słodzików i konserwantów. Dzięki temu masz pewność, że Twoje
Dziecko otrzyma zawsze czysty skład.Bez dodatku cukruNie dodajemy żadnych substancji słodzących. Produkty HILKI zawierają
wyłącznie naturalnie występujące cukry pochodzące z puree owocowych.Zalecane spożycie1. Wlać do naczynia 100 ml wody, soku lub
innego napoju.2. Wsypać zawartość 1 saszetki do napoju i dokładnie wymieszać.Zawartość saszetki można również zaaplikować
mniejszymi porcjami bezpośrednio do ust lub dodać do pokarmów stałych (np. jogurt, kaszka).Spożywać 1 raz dziennie w trakcie
posiłku.Produkt może być spożywany przez dzieci od 3 roku życia.WażneNie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w
ciągu dniaSkładnikiPorcja dzienna- 1 saszetka zawiera (referencyjna wartość spożycia %):Ekstrakt z marchwi, w tym beta karoten – 7,5
mg, równoważnik wit. A – 250 µg (31%);Witamina C – 60 mg (75%);Witamina D (D3) – 15 µg (300%) / 600 IU;Witamina E (ekwiwalent D-
alfa-tokoferolu) – 6 mg (50%);Witamina K (K2 MK-7) – 15 µg (20%);Cynk – 3 mg (30%);Magnez – 100 mg (27%);Miedź – 0,3 mg
(30%);Selen – 20 µg (36%);Suszone puree bananowe – 2,5 g.IU-International Unit (1 µg = 40 IU).Składniki: suszone puree bananowe
(Musa x paradisiaca L.), magnez (cytrynian magnezu), suszony sok z owoców aceroli (Malpighia glabra L.), cynk (cytrynian cynku),
ekstrakt z korzenia marchwi (Daucus carota L. zawiera 20% beta-karotenu), witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu z soi), witamina K
(mikrokapsułkowany menachinon-7), miedź (cytrynian miedzi), selen (L-selenometionina), witamina D (cholekalcyferol z
lanoliny).ProducentForMeds
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