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BODYMAX BODYMISIE x 60szt. (OWOCOWE)
 

Cena: 22,96 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 60 szt.

POSTAĆ ŻELKI

PRODUCENT ORKLA CARE S.A.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: Orkla Care

ILOŚĆ: 60 żelków

Witaminy dla dzieci w formie pysznych żelków

ZASTOSOWANIE:
Bodymax Bodymisie to pyszne żelki dla dzieci w wieku 3+, doskonała alternatywa dla młodzieży nie lubiącej witamin w formie tabletek
oraz rodziców chcących mieć jedną multiwitaminę dla całej rodziny!

ODPORNOŚĆ Witamina A, B6, B12, C, D, kwas foliowy
WZROST I ROZWÓJ KOŚCI Witamina D
PAMIĘĆ I KONCENTRACJĘ Kwas foliowy
METABOLIZM ENERGETYCZNY Witamina B6, B12, C, biotyna, niacyna OCHRONĘ PRZED STRESEM OKSYDACYJNYM Witamina E

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Składniki
1 żelka (%RWS*)
2 żelki (%RWS*)
Witamina A
200 µg (25%)
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400 µg (50%)
Witamina D
5 µg (100%)
10 µg (200%)
Witamina E
6 mg (50%)
12 mg (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%)
* % referencyjnej wartości spożycia

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

SKŁAD:
Substancja wypełniająca (maltitole), żelatyna (wieprzowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), koncentrat z czarnego bzu,
sredniołańcuchowe trójglicerydy z oleju kokosowego i rzepakowego, naturalne aromaty (pomarańczowy i jagodowy), aromat (malinowy),
koncentraty z marchwi, czarnej porzeczki i papryki, kwas L-askorbinowy, substancja słodząca (acesulfam K), substancja glazurująca
(wosk carnauba), octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, palmitynian retinylu, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny,
cyjanokobalamina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna.
Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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