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SOLGAR KANGUWITY Z WITAMINĄ C, 90 pastylek
 

Cena: 49,60 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 90 pastyl.

Postać PASTYLKI

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR KANGUWITY Z WITAMINĄ C, 90 PASTYLEK

**Opis produktu:**

Preparat dostarcza tak potrzebnej w codziennej diecie witaminy C.
Sprawdzona formuła dla dorosłych, ale w odpowiednio mniejszej proporcji dla dzieci. Preparat jest źródłem witaminy C, ale zawiera
również skoncentrowany sok z marchwi, acerolę i dziką różę, a wszystko w prawdziwie smacznym aromacie pomarańczowym.

Odpowiedni dla wegetarian i wegan

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 pastylka) zawiera:
Witamina C (L-askorbinian sodu, kwas L-askorbinowy) – 100 mg (125% RWS*)
Acerola (sproszkowany ekstrakt (4:1)) – 11,5 mg
Dzika róża sproszkowana – 4,3 mg
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

**Działanie:**

Kanguwity Witamina C 100 mg - Pastylki do ssania naturalny smak soczystych pomarańczy dedykowana dla dzieci od 4 roku życia.
Witamina C w dawce optymalnej i bezpiecznej dla dzieci, której działanie jest wzmocnione przez acerolę i dziką różę orazaz uzupełniona
o skoncentrowany sok z marchwi. Witamina C działa antyoksydacyjnie. Przyjemny, naturalnie pomarańczowy smak Kanguwitów jest
dodatkowym atutem preparatu.

**Zalecane spożycie:**
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Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: dzieci od 4 roku życia: 1 pastylka dziennie, najlepiej zażywać po posiłku lub stosować wedle
zaleceń lekarza.

**Wielkość opakowania:**

90 pastylek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore (również dzieci), powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się
z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o.
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

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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