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HILKI MULTI 30 saszetek
 

Cena: 75,99 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

HILKI MULTI 30 saszetek

**Opis produktu:**

Suplement diety HILKI MULTI dedykowany jest dla dzieci w wieku 3+. Zawiera witaminy pochodzenia naturalnego: wit. A z ekstraktu z
korzenia marchwi, wit. C z aceroli, wit. D z lanoliny oraz wit. E z soi. 
Składniki zawarte w HILKI MULTI wspierają:
układ odpornościowy (miedź, selen, A, C, D);
prawidłową syntezę DNA (cynk);
utrzymanie zdrowych kości (magnez, cynk, D, K);
funkcjonowanie układu nerwowego (magnez, miedź, C);
zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (magnez, C);
prawidłowe widzenie (cynk, A);
ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (cynk, miedź, selen, C, E);
achowanie zdrowej skóry (cynk);
utrzymanie zdrowych zębów (magnez).
Suplementy diety HILKI nie zawierają: nie zawierają: wypełniaczy, barwników, słodzików i konserwantów.

**Składniki:**

Porcja dzienna- 1 saszetka zawiera (referencyjna wartość spożycia %):
Ekstrakt z marchwi, w tym beta karoten – 7,5 mg, równoważnik wit. A – 250 µg (31%);
Witamina C – 60 mg (75%);
Witamina D (D3) – 15 µg (300%) / 600 IU;
Witamina E (ekwiwalent D-alfa-tokoferolu) – 6 mg (50%);
Witamina K (K2 MK-7) – 15 µg (20%);
Cynk – 3 mg (30%);
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Magnez – 100 mg (27%);
Miedź – 0,3 mg (30%);
Selen – 20 µg (36%);
Suszone puree bananowe – 2,5 g.
IU-International Unit (1 µg = 40 IU).
Składniki: suszone puree bananowe (Musa x paradisiaca L.), magnez (cytrynian magnezu), suszony sok z owoców aceroli (Malpighia
glabra L.), cynk (cytrynian cynku), ekstrakt z korzenia marchwi (Daucus carota L. zawiera 20% beta-karotenu), witamina E (bursztynian D-
alfa-tokoferylu z soi), witamina K (mikrokapsułkowany menachinon-7), miedź (cytrynian miedzi), selen (L-selenometionina), witamina D
(cholekalcyferol z lanoliny).

**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: 106,4 g.
Zawartość 1 saszetki netto: 3,55 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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