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SOLGAR, Witamina C, smak żurawinowo-malinowy, 90
pastylek
 

Cena: 91,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 90 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Solgar Witamina C, pastylki do ssania, smak żurawinowo-malinowy, 90szt.

Witamina C 500 mg - suplement diety w postaci pastylek do ssania.

smak żurawinowo-malinowy.

Składniki
substancje wypełniające: sacharoza, fruktoza, celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna, ksylitol, guma arabska, guma ksantanowa,
hydroksypropylometyloceluloza, karagen, substancje przeciwzbrylające: roślinny kwas stearynowy, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (roślinnych), dwutlenek krzemu, naturalne aromaty: żurawinowy, malinowy, prosweet. Barwik: sproszkowane czerwone
buraki.

Produkt nie zawiera soli, skrobi, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych, sztucznych substancji przedłużających trwałość,
aromatów, barwników.

Zawiera cukry i substancje słodzące.

Produkt jest koszerny.

Produkt przeznaczony dla wegan i wegetarian.

Właściwości składników
Preparat jest bardzo smacznym źródłem odpowiedniej dawki witaminy C. Obecność aceroli i dzikiej róży stwarza bardzo dobre warunki
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do uzupełniania wielu cennych składników (flawonoidów), które pomagają w utrzymaniu przez dłuższy czas wysokiego poziomu
witaminy C w komórkach. Działają również samodzielnie podnosząc znacznie efekt działania preparatu.

Zalecane dzienne spożycie
1 pastylka dziennie.

Najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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