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HILKI B Complex 30 saszetek
 

Cena: 71,99 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

HILKI B COMPLEX 30 saszetek

**Opis produktu:**

Suplement diety HILKI B COMPLEX dedykowany jest dla dzieci w wieku 3+. Zawiera kompleksową kompozycję 9 witamin z grupy B, w
wysoko przyswajalnych formach, w tym m.in.: witaminę B6 (P-5-P), witaminę B12 (metylokobalamina) oraz kwas foliowy (Quatrefolic®).
Składniki zawarte w HILKI B COMPEX wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (niacyna, biotyna, witaminy B1, B2, B6,
B12), wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia,  (witaminy B2, B6, B12, niacyna, kwas pantotenowy i folian).
Suplementy diety HILKI nie zawierają: nie zawierają: wypełniaczy, barwników, słodzików i konserwantów.

**Składniki:**

Porcja dzienna- 1 saszetka zawiera (referencyjna wartość spożycia %):
Witamina B1 – 0,5 mg (45%);
Witamina B2 – 0,5 mg (36%);
Niacyna (mg NE) (B3) – 6 mg (38%), w tym:
- Kwas nikotynowy – 1 mg;
- Amid kwasu nikotynowego – 5 mg.
Cholina (B4) – 50 mg;
Kwas pantotenowy (B5) – 3,6 mg (60%);
Witamina B6 – 1 mg (71%);
Biotyna (B7) – 25 µg (50%);
Folian (B9) (Quatrefolic®) – 200 µg (100%);
Witamina B12 – 1,25 µg (50%);
Suszone puree bananowe – 1,5 g;
Suszone puree truskawkowe – 1,5 g.
Quatrefolic® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Gnosis S.p.A.
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Składniki: suszone puree bananowe (Musa x paradisiaca L.), suszone puree truskawkowe (Fragaria x ananassa), cholina
(wodorocytrynian choliny), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (pirydoksalo
5`-fosforan), niacyna (kwas nikotynowy), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), kwas foliowy (sól
glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (metylokobalamina).

**Sposób użycia:**

1. Wlać do naczynia 100 ml wody, soku lub innego napoju.
2. Wsypać zawartość 1 saszetki do napoju i dokładnie wymieszać.
Zawartość saszetki można również zaaplikować mniejszymi porcjami bezpośrednio do ust lub dodać do pokarmów stałych (np. jogurt,
kaszka).
Spożywać 1 raz dziennie w trakcie posiłku.
Produkt może być spożywany przez dzieci od 3 roku życia.

**Wielkość opakowania:**

Ilość saszetek w opakowaniu: 30.
Ilość porcji w opakowaniu: 30.
Zawartość opakowania netto: 94,65 g.
Zawartość 1 saszetki netto: 3,15 g.

FORMEDS Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 184
60-166 Poznań

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Zalecamy zrównoważony sposób żywienia i
zdrowy tryb życia. Ze względu na brak sztucznych przeciwzbrylaczy i wypełniaczy, dopuszczalne jest zbrylenie produktu, nie wpływające
na jego jakość i działanie. Partie produktu mogą różnić się kolorem i zapachem. Zawiera naturalnie występujące cukry pochodzące z
puree owocowych.

**Uwagi:**

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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