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SOLGAR KANGUWITY o smaku jagodowym 60 pastylek do
ssania
Cena: 44,70 PLN
Opis słownikowy
Producent

SOLGAR

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
WłaściwościSOLGAR KANGUWITY o smaku jagodowym 60 pastylek do ssaniaSuplement diety stworzony przez najbardziej
renomowanego producenta witamin, minerałów i ziół. Solgar powszechnie uznawany za eksperta w dziedzinie witamin, minerałów i ziół
wykorzystał w tym produkcie ostatnio opatentowane techniki produkcyjne m.in. do skutecznego ukrycia nieprzyjemnego smaku
minerałów.Nasze 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.Zalecane spożycieDawkowanie dzieci w wieku 3-5
lat 1 pastylka dziennie, dzieci od 6 lat i dorośli 2 pastylki dziennieWażneProdukt nie zawiera: produktów mlecznych i jest produkowany
bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.Składniki1 (jedna) pastylka do ssania zawiera:Wapń
(węglan) 64 mg,Magnez (tlenek) 32 mg,Witamina C (askorbinian sodu) 60 mg,Niacyna (witamina B3 jako amid niacyny) 10 mg,Naturalny
Beta-karoten 1,4 mg,Zawiera inne karotenoidy 3,7 ug,Naturalna Witamina E (15 IU jako bursztynian d-alfa tokoferylu) 10 mg,Żelazo
(fumaran żelazawy) 2,5 mg,Kwas pantotenowy (pantotenian wapnia) 5 mg,Biotyna 50 μg,Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 1
mg,Cynk (tlenek) 1,5 mg,Ryboflawina (witamina B2) 0,85 mg,Tiamina (Witamina B1 jako monoazotan tiaminy) 0,75 mg,Witamina A (500
IU jako palmitynian retinolu) 150 μg,Lecytyna Sojowa sproszkowana 2,5 mg,Cholina (dwuwinian) 500 μg,Witamina D (100 IU jako D2
prep) 2,5 μg,Kwas foliowy 100 μg, Miedź (glukonian) 25 μg,
Mangan (siarczan) 250 μg,Bioflawonoidy cytrusowe 150 μg,Witamina B12 (cyjanokobalamina) 3 μg,Selen (jako selenometionina) 2,5
μg,Jod (jodek potasu) 22,5 μg,Inozytol 500 μg,
Dzika Róża (sproszkowany ekstrakt (4:1)) 500 μg,Chrom (pikolinian) 5 μg,Sproszkowane owoce i warzywa (czerwone buraki, marchewka,
truskawki, jabłko, brokuły, morele) 7 mg oraz naturalne substancje pomocnicze
ProducentSolgar Polska Sp. z o.o,ul. Skarszewska 12,02-495 Warszawa.
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