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Bodymax Bodymisie o smaku owocowym, 60 żelek
 

cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 60 sztuk

Postać żelki

Producent INNE

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Bez zawartości cukrów;

Naturalne aromaty;

Bez chemicznego posmaku;

Zakrętka z zabezpieczeniem

Składniki suplementu diety Bodymax Bodymisie:

Wit. A, B6, B12, C, D:

wspomagają utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego,

Wit. D

jest potrzebna do dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości,

Wit. E

jest szczególnie ważna przy przeziębieniu, ponieważ wspiera produkcję przeciwutleniaczy, które łagodzą działanie wolnych rodników
powstających podczas infekcj.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dzieci powyżej 3. roku życia: 1 żelka dziennie. Dorośli i dzieci powyżej 11. roku życia: 2 żelki dziennie. Żelkę można rzuć, a następnie
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 połknąć. Nie należy przekraczać dziennej porcji do spożycia.

Skład

Substancja wypełniająca (malitole), żelatyna (wieprzowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), koncentrat z czarnego bzu, średnio
łańcuchowe trójglicerydy z oleju kokosowego i rzepakowego, naturalne aromaty1 (pomarańczowy i jagodowy), aromat (malinowy),
koncentraty z marchwi, czarnej porzeczki i papryki, kwas L-askorbinowy, substancja słodząca (acesulfan K), substancja glazurująca
(wosk carnauba), octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, palmitynian retinylu, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny,
cyjanokobalamina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna.

Preparat dostarcza:, 1 żelka (%RSW*), 2 żelki (%RSW*)
Witamina A, 200 µg (25%), 400 µg (50%)
Witamina D, 5 µg (100%), 10 µg (200%)
Witamina E, 6 µg (50%), 12 µg (100%)
Witamina C, 30 mg (38%), 60 mg (75%)
Niacyna, 8 mg (50%), 16 mg (100%)
Witamina B6, 0,7 mg (50%), 1,4 mg (100%)
Kwas foliowy, 100 µg (50%), 200 µg (100%)
Witamina B12, 1,25 µg (50%), 2,5 µg (100%)
Biotyna, 25 µg (50%), 50 µg (100%)

*%RWS- Referencyjne Wartości Spożycia

Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ORKLA HEALTH
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