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Zdrowy Lizak MNIAM-MNIAM na koncentrację i odporność o
smaku ananasowym x1 sztuka
 

Cena: 1,50 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Starpharma

Postać lizak

Substancja
czynna

biotyna, chrom, cynk, kwas foliowy, kwas
pantotenowy, magnez, niacyna, selen, wapń,
witamina A, witamina B1, witamina B12,
witamina B2, witamina B6, witamina C,
witamina D, witamina E

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Suplement diety Zdrowy Lizak Mniam-Mniam o smaku ananasowym zawiera substancje słodzące: fiński ksylitol, izomalt oraz glikozydy
stewiolowe. Dodatkowo, lizak został wzbogacony o kompleks 15 witamin i 5 minerałów.

Witamina A, B6, B12, C, D, selen, cynk i kwas foliowy

wspierają układ odpornościowy.

Magnez, witamina B3 i B6

przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspomagają układ nerwowy.

Cynk

pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze.

Witamina B5

pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie oraz przyczynia się do prawidłowej syntezy i
metabolizmu witaminy D i niektórych neuroprzekaźników (które mogą wspierać m. in. procesy myślowe, zdolność koncentracji i
skupienia).
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Jeden lizak zawiera:

Selen - 10μg (18%*)
Chrom - 20μg (50%*)
Cynk - 3mg (30%*)
Wapń - 120mg (15%*)
Magnez - 56,25mg (15%*)
Witamina C - 15mg (19%*)
Witamina E - 6mg (50%*)
Witamina B1 - 0,5mg (46%*)
Witamina B2 - 0,5mg (36%*)
Witamina B3 - 6mg (38%*)
Witamina B5 - 2mg (33%*)
Witamina B6 - 0,5mg (36%*)
Witamina B7 - 50μg (100%*)
Witamina B9 - 100μg (50%*)
Witamina B12 - 0,9μg (36%*)
Witamina A - 300μg (38%*)
Witamina D - 5μg (100%*)

*RWS - Referencyjne Wartości Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej

substancja słodząca: ksylitol, glikozydy stewiolowe, substancja wypłeniająca: izomalt; suszony ananas (2,2%), regulator kwasowości:
kwas cytrynowy; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, guma arabska; węglan wapnia (wapń); węglan
magnezu (magnez); kwas L-askorbinowy (wit. C); amid kwasu nikotynowego (niacyna, wit. B3); ryboflawina (wit. B2); chlorowodorek
pirydoksyny (wit. B6); octan retinylu (wit. A); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy, wit. B9); D-biotyna (biotyna, wit. B7); chlorek
chromu (III) (chrom); selenian (VI) sodu (selen); cholekalcyferol (wit. D); cyjanokobalamina (wit. B12); naturalny aromat ananasowy;
barwnik: ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina.

SPOSÓB UŻYCIA

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu:

Spożywać 1 - 2 lizaki dziennie.
Nie nalezy przekraczać zalecanej porcji tj. 2 lizaków ciągu dnia.

Produkt przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia

Uwaga:

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Starpharma Sp. z o.o.
ul. Dobra 4/10
00-388 Warszawa
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