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Zdrowy Lizak MNIAM-MNIAM z witaminą C i D o smaku
malinowym x1 sztuka
 

Cena: 1,50 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Starpharma

Postać lizak

Substancja
czynna

witamina C, witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Zdrowy Lizak Mniam–Mniam na: ząbki, kości, odporność to produkt, który został stworzony przez matki z myślą o zdrowiu i potrzebach
dzieci. Lizak składa się z całkowicie naturalnych składników – nie zawiera cukrów, substancji konserwujących, ani barwników. Zdrowy
Lizak Mniam–Mniam to naturalny i skuteczny produkt, zwiększający odporność dzieci (Witamina C) oraz wspomagający prawidłowy
rozwój zębów i kości (Witamina D).

Podstawowymi składnikami Zdrowego Lizaka Mniam–Mniam są: ksylitol, stewia i izomalt oraz witaminy C i D.

Dwa lizaki zapewniają dzienne zapotrzebowanie na witaminę D zwaną „witaminą słońca”, która wpływa na kościec dziecka, w tym także
na zdrowie zębów. Witamina C wzmacnia odporność i jest najbardziej powszechnym przeciwutleniaczem. Zdrowy Lizak Mniam–Mniam
to idealny pomysł na zdrowy deser dla każdego dziecka. Ma przepyszny, owocowy smak uzyskany z naturalnych suszonych owoców i
aromatów. Lizak rekomendowany jest przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i z powodzeniem zastąpi niezdrowe słodycze.

Działanie:

Witamina C

wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
przyczynia się także do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
pozytywnie działa na układ nerwowy
wspomaga produkcję kolagenu, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych, kości i skóry

Witamina D
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Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
Pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu.
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Wpływa korzystnie na funkcjonowanie mięśni.

Zawartość w 1 lizaku:

Witamina C - 12mg (15%)*
Witamina D - 2,5µg (50%)*.

*RWS- Referencyjne Wartości Spożycia.

Skład:

Substancja słodząca: ksylitol; substancja wypełniająca: izomalt; kwasek cytrynowy; suszone maliny; substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, guma arabska; naturalny aromat malinowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), cholekalcyferol
(witamina D), naturalny barwnik (antocyjan), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.

Sposób użycia

Spożywać 1 – 2 lizaki dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji tj. 2 lizaków w ciągu dnia. Od 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
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

