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LILY JELLY Żelki z zestawem witamin o smaku polskich
owoców 80 g
 

Cena: 10,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 80 g

Postać -

Producent 7 PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościLILY JELLY Żelki z zestawem witamin o smaku polskich owoców 80 gSuplement diety Żelki LiLy Jelly o smaku polskich
owoców wzbogacone witaminami i minerałami.Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne produktu.Zalecane spożycie8
żelków dziennie.WażnePrzeciwwskazania: skonsultować z lekarzem przyjmowanie produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.Ważne
wskazówki:Dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.Zrównoważony sposób żywienia i
prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety.Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.Chronić przed
wilgocią oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.Zawiera
substancje słodzące: izomalt, erytrytol.Możliwa obecność mleka, jaj, orzechów arachidowych.Składnikisubstancja słodząca: syrop
maltitolowy, żelatyna wieprzowa, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, kwas mlekowy; barwniki: kompleksy miedziowe chlorofili i
chlorofilin, kwas karminowy, ekstrakt z turmeriku, ekstrakt z czarnej marchwi, aromaty naturalne, substancje glazurujące: wosk
carnauba, wosk pszczeli, oleje roślinne (palmowy, kokosowy), maltodekstryna, witamina C (kwas askorbinowy), niacyna (nikotynamid),
witamina E (DL-α-tocoferol), cynk (siarczan cynku), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny), witamina A (palmitynian retinylu), selen (seleninian sodu), witamina K1 (fitomenadion), biotyna (D-biotyna), witamina D3
(cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina).1 żelek zawiera: witamina C 11,87mg (15%)*, niacyna (witamina PP) 1,58mg (10%)*,
witamina E 1,18mg (10%)*, cynk 0,99mg (10%)*, kwas pantotenowy (witamina B5) 0,59mg (10%)*, witamina B6 0,12mg (8%)*, witamina
A 88,6mcg (11%)*, selen 5,8mcg (11%)*, witamina K1 3,86mcg (5%)*, witamina H (biotyna) 2,37mcg (5%)*, witamina D3 0,99mcg (20%)*,
witamina B12 0,24mcg (9%)**RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.ProducentWyprodukowano w Polsce dla:7Pharma Sp. z
o.o.,Al.K.E.N. 93,02-777 Warszawa.
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