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Zdrowy Lizak Mniam-Mniam POMARAŃCZA x1 sztuka
 

Cena: 1,50 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Starpharma

Postać lizak

Substancja
czynna

cynk, kwas pantotenowy, niacyna, selen,
witamina A, witamina B12, witamina B6,
witamina C, witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Suplement diety Zdrowy(1) Lizak Mniam-Mniam POMARAŃCZA to produkt opracowany w trosce o zęby, zdrowie oraz potrzeby
dietetyczne dzieci i dorosłych.

Dodatkowo, z myślą o odporności, lizak został wzbogacony o 12 witamin i 2 minerały.

To jedyny lizak na polskim rynku, który w składzie na pierwszym miejscu ma fiński ksylitol – jest to główny i najważniejszy składnik!

(1) Spożywanie żywności zawierającej ksylitol zamiast cukru pomaga w zachowaniu mineralizacji zębów.

Fiński ksylitol:

wykazuje działanie przeciwpróchnicze
posiada właściwości antybakteryjne
niski indeks glikemiczny

Według najnowszych badań zapobiega infekcjom ucha środkowego.

12 witamin

Witamina A, B6, B12, C, D, wspierają układ odpornościowy.
Niacyna i witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspierają układ nerwowy.
Kwas pantotenowy (foliowy) pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej oraz przyczynia się do prawidłowej syntezy i
metabolizmu witaminy D oraz niektórych neuroprzekaźników.
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Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

2 minerały

Selen i cynk spełniają bardzo istotną rolę we wzmacnianiu układu odpornościowego organizmu.
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych

Suplement diety w formie lizaka

posiada Znak Akceptacji Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, przyznany na podstawie badań klinicznych
nie zawiera cukru ani syropu glukozowo-fruktozowego
suszone owoce, naturalne aromaty i fiński ksylitol
2 lizaki pokrywają dzienne zapotrzebowanie organizmu na witaminę D i 30% zapotrzebowania na witaminę C
niski indeks glikemiczny i zaledwie 15 kalorii
nie zawiera konserwantów, laktozy, glutenu i innych alergenów
przeznaczone dla dzieci powyżej 3. roku życia

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

spożywać 1-2 lizaki dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji tj. 2 lizaków w ciągu dnia. Produkt przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.
Uwaga: suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Należy pamiętać o zrównoważonym
sposobie żywienia i zdrowym trybie życia. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Składniki:

substancja słodząca: ksylitol; substancja wypełniająca: izomalt; naturalny aromat pomarańczowy; regulator kwasowości: kwas
cytrynowy; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, guma arabska; kwas l-askorbinowy (Witamina C);
suszone pomarańcze (0,3%); barwnik: ekstrakt z papryki, kapsan-tyna, kapsorubina; substancja słodząca: glikozydy stewiolowe; amid
kwasu nikotynowego (niacyna); octan DL-alfa-tokoferylu (Witamina E); glukonian cynku (cynk); D-pantotenian wapnia (kwas
pantotenowy); monoazotan tiaminy (tiamina); ryboflawina; chlorowodorek pirydoksyny (Witamina B6); octan retinylu (Witamina A); kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); selenian (VI) sodu (selen); D-biotyna (biotyna); cholekalcyferol (Witamina D);
cyjanokobalamina (Witamina B12).

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. Stawki 2, 23 piętro
00-193 Warszawa
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