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POMAWITKA C Witamina C proszek 250 g EkaMedica
 

Cena: 23,10 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 g

Postać prosz.

Producent EKAMEDICA SP. Z O.O. S.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościPomawitka C - naturalna witamina C dla dzieci 250gPOMAWITKA w dziennej porcji dostarcza 250 mg naturalnej WITAMINY
C, która:pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowegopomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, dziąseł, skóry, zębówzwiększa przyswajanie
żelazapoprawia funkcjonowanie metabolizmu energetycznegowspomaga utrzymanie prawidłowych funkcji
psychologicznychZrównoważony sposób żywienia, zdrowy tryb życia mają istotne znaczenie.100% NATURALNA WITAMINA C z
ekstraktów owocowych przeznaczona dla dzieci już od 3 roku życia. 250 mg naturalnej witaminy C w porcji dziennej (ponad 300% RWS).
Suplement diety w proszku 250g. Opakowanie wystarcza na 50 dni suplementacji.*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej
osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kca)Pomawitka C to suplement diety w proszku o przepysznym smaku egzotycznego owocu yuzu i
pomarańczy. Bez substancji słodzących, sztucznych barwników i substancji konserwujących. Odpowiedni dla wagan i
wegetarian.Zalecane spożycieDzieci powyżej 3 roku życia: 5 g (1 miarkę dołączoną do opakowania) produktu dziennie. Najlepiej
rozpuścić w letniej wodzie, soku, innym napoju lub dodać do jogurtu. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Opakowanie zawiera 50 porcji po
5g.WażnePRZECIWWSKAZANIANadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia
piersią powinny skonsultować się z lekarzem.SPOSÓB PRZECHOWYWANIAPrzechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w
temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.SkładnikiSproszkowany sok z pomarańczy (88,7%), ekstrakt z
owoców dzikiej róży (6,4%) standaryzowany na witaminę C, substancja przeciwzbrylająca: VEGESIL® - dwutlenek krzemu pochodzenia
roślinnego (z ryżu), sproszkowana skórka z owoców yuzu (1,7%), ekstrakt z owoców amli (0,57%) standaryzowany na witaminę C,
naturalny aromat, ekstrakt z owoców aceroli (0,2%) standaryzowany na witaminę C.ProducentJaRo-Pol / EkaMedicaUl. Przemysłowa
48/143-340 Kozytel.:+48 33 814 40 34
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