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PLUSSSZ ZIZZZ WITAMINY MINERAŁY WIŚNIA MUSUJĄCE
 

Cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

POLSKI LEK

Opis produktu
 

PLUSSSZ ZIZZZ TABLETKI MUSUJĄCE DO SSANIA O SMAKU WIŚNIOWYM - 50
TABLETEK
WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE

Plusssz Zizzz o smaku wiśniowym to preparat przeznaczony do codziennego stosowania w celu uzupełnienia codziennej diety dziecka
w niezbędne witaminy. Zalecany szczególnie dla dzieci ruchliwych, aktywnych i znajdujących się w fazie intensywnego rozwoju. Powyżej
3. roku życia.

Działanie:

Plusssz Zizzz o smaku wiśniowym to mini tabletki musujące rozpuszczające się w ustach. Produkt zawiera kompleks witamin, wapń
oraz cynk jako uzupełnienie diety dziecka w okresie intensywnego wzrostu w niezbędne witaminy i składniki mineralne. Wolny od
sztucznych barwników. W formule produktu zastosowano wyłącznie kompleks witamin pochodzenia europejskiego.

Wapń jest niezbędny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dziecka.
Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
 Witaminy z grupy B wspierają prawidłowy rozwój układu nerwowego.
 Witamina C wzmacnia układ odpornościowy, zapobiega powstawaniu siniaków, szybkiemu męczeniu się oraz dba o
zachowanie apetytu.

Skład:

Substancja wypełniająca: sorbitole; regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; węglan wapnia; witaminy (kwas L-
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askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia; chlorowodorek pirydoksyny, kwas
pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina); substancje przeciwzbrylające: glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; aromat; proszek buraczany; substancje słodzące: glikozydy stewiolowe, sukraloza; tlenek cynku.

Składniki 6 tabletek:

Witamina C, 48 mg, 60%
Niacyna, 9,6 mg, 60%
Witamina E, 7,2 mg, 60%
Kwas pantotenowy, 3,6 mg, 60%
Witamina B6, 0,84 mg, 60%
Kwas foliowy, 120 µg, 60%
Biotyna, 30 µg, 60%
Witamina B12, 1,5 µg, 60%
Cynk, 1,5 mg, 15%
Wapń, 240 mg, 30%

* % RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Dawkowanie:

Dla dzieci powyżej 3 roku życia: 6 tabletek dziennie.

Uwagi:

Produkt może zawierać laktozę (z mleka).
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od wilgoci i światła.
Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent: Polski Lek S.A., ul. Chopina 10, Wadowice.
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