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Zdrowy Lizak Mniam-Mniam zestaw ODPORNOŚCIOWY x7
sztuk
 

Cena: 9,98 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
 

Zestaw 7 lizaków o różnych smakach

Zdrowy Lizak Mniam-Mniam Ananas
Zdrowy Lizak Mniam-Mniam Pomarańcza
Zdrowy Lizak Mniam-Mniam Musssująca Wiśnia
Zdrowy Lizak Mniam-Mniam Cytryna
Zdrowy Lizak Mniam-Mniam Truskawka
Zdrowy Lizak Mniam-Mniam Malina
Zdrowy Lizak Mniam-Mniam Mango

ZDROWY LIZAK MNIAM-MNIAM – ANANAS, POMARAŃCZA, MUSSUJĄCA WIŚNIA

Właściwości

Lizak został wzbogacony o kompleks 12 witamin i 2 minerały. Dzięki zawartości witaminy A, B6, B12, C, D, selenu, cynku i kwasu
foliowego wspiera układ odpornościowy.
Dzięki zawartości magnezu, witaminy B3 i B6 zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia oraz wspiera układ nerwowy.
Dzięki zawartości cynku pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze.
Dzięki zawartości witaminy B5 pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej oraz przyczynia się do prawidłowej syntezy i
metabolizmu witaminy D oraz niektórych neuroprzekaźników (które mogą wspierać m.in. procesy myślowe, zdolność
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koncentracji i skupienia)

12 witamin i 2 minerały, fiński ksylitol i stewia, naturalne aromaty i barwniki, bez cukrów, bez konserwantów, bez glutenu, laktozy oraz
innych alergenów.

Sposób użycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 1-2 lizaki dziennie. Nie przekraczać
zalecanej porcji tj. 2 lizaków w ciągu dnia.

Zawartość w 1 lizaku

wit. C 15 mg (19%RWS*), wit.A 300 µg (38%RWS*), wit. E 6mg (50%RWS*), wit. B1 0,5mg (46%RWS*), Wit. B2 0,5mg (36%
RWS*), wit. B3 6mg (38% RWS*), wit. B5 2mg (33% RWS*), wit. B6 0,5mg (36% RWS*), wit. B7 50µg (100% RWS*), wit. B9 100µg
(50% RWS*), wit. B12 0,9µg (36% RWS*), wit. D 5µg (100% RWS*)
kompleks minerałów: selen 10µg (18% RWS*), cynk 3mg (30% RWS*), wapń 120mg (15%RWS*), magnez 56,25mg (15%RWS*)

ZDROWY LIZAK MNIAM-MNIAM – CYTRYNA, TRUSKAWKA, MANGO, MALINA

Właściwości

Dzięki zawartości fińskiego ksylitolu ma działanie przeciwpróchnicze.
2 lizaki pokrywają dzienne zapotrzebowanie na witaminę D i 50% witaminy C.
Pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów i kości.
Wzmacnia odporność.
Jest niskokaloryczny

Fiński ksylitol i stewia, naturalne aromaty i barwniki, bez cukrów, bez konserwantów, bez glutenu, laktozy oraz innych alergenów.

Sposób użycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 1-2 lizaki dziennie. Nie przekraczać
zalecanej porcji tj. 2 lizaków w ciągu dnia.

Składniki aktywne

kwas L–askorbinowy (witamina C)12 mg (15%RWS*); cholekalcyferol (witamina D) 2,5 µg (50%RWS*);

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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