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Meltiki sambucus 3+, odporność dla dzieci, 60 tabletek
 

Cena: 5,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NUTROPHARMA

Opis produktu
 

MELTIKI SAMBUCUS 3+ - 60 TABLETEK

PYSZNY SMAK OWOCÓW LEŚNYCH

Meltiki® Sambucus to unikalny preparat dla dzieci od 3 roku życia zawierający skoncentrowany ekstrakt z owoców czarnego bzu
standaryzowany na zawartość antocyjanidynów oraz witaminę D, które:

Wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Meltiki® Sambucus zawiera skoncentrowany ekstrakt z owoców czarnego bzu standaryzowany na zawartość
antocyjanidynów. Owoce czarnego bzu są uznanym, naturalnym składnikiem stosowanym w medycynie ludowej jako wsparcie
podczas okresów narażenia organizmu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz dla zachowania zdrowia w okresach
częstszego występowania chorób.

Witamina D zawarta w preparacie korzystnie wpływa na układ odpornościowy. poprzez stymulowanie naturalnych
mechanizmów obronnych zwalczających wirusy i bakterie.

Melt FORM to innowacyjna technologia produkcji, dzięki której tabletka po umieszczeniu na języku zaczyna się natychmiast
rozpuszczać. Nie ma potrzeby jej popijania lub połykania. Taki rozpad powoduje szybsze przyswajanie składników odżywczych do
krwioobiegu.

Składniki (2 tabletki) zawierają:
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Witamina D3: 5 µg (200 j.m.), % RWS*: 31,25%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Składniki:

Nośnik: mannitol, skrobia kukurydziana, stabilizator: poliwinylopolipirolidon, skoncentrowany ekstrakt owoców czarnego bzu (proszek),
aromat: owoce leśne, maltodekstryna, nośnik: triacetyna, substancja konserwująca: kwas octowy, substancje przeciwzbrylające: kwasy
tłuszczowe dwutlenek krzemu, substancja konserwująca: kwas jabłkowy, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; cholekalcyferol (witamina D3), substancja słodząca: sukraloza.

Uwagi:

Wyprodukowano bez cukru, glutenu i laktozy.

Odpowiedni dla wegetarian.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywać w temperaturze niższej niż 25°C, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent: NUTROPHARMA Sp. z o.o., ul. Jedności 10 A, Lesznowola.
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