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Bodymax Bodymisie o smaku coli żelki, 60 sztuk KRÓTKA
DATA do 2022-02-18
 

Cena: 4,95 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 szt.

Postać żelki

Producent ORKLA CARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

BODYMAX Bodymisie o smaku coli 60 żelek

Bodymax BODYMISIE to multiwitamina w formie pysznych żelkowych misi, które wspierają odporność*.
Bodymisie to miłe uzupełnienie codziennej diety domowników, zarówno jako radosny gość przy śniadaniowym stole, jak i przyjemna
niespodzianka w zapakowanym lunchu. Nie daj się zwieść kształtowi! Owszem są to pyszne żelkowe misie, ale przede wszystkim
odpowiednio skomponowana multiwitamina.

• Bez zawartości cukrów
• Naturalne aromaty
• Bez chemicznego posmaku
• Zakrętka z zabezpieczeniem

*działanie witaminy A, B6, B12, C, D

Skład:

Substancja wypełniająca (malitole), żelatyna (wieprzowa), kwas L-askorbinowy, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), koncentraty
jabłka, marchwi i hibiskusa, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, naturalny aromat, średnio łańcuchowe trójglicerydy z
oleju kokosowego i rzepakowego, (substancja słodząca (sukraloza), chlorowodorek pirydoksyny, palmitynian retinylu, kwas
pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, substancja glazurująca (wosk carnauba), cholekalcyferol, cyjanokobalamina.
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Wit. A, B6, B12, C, D
• wspomagają utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
Wit. D
• jest potrzebna do dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
Wit. E
• jest szczególnie ważna przy przeziębieniu, ponieważ wspiera produkcję przeciwutleniaczy, które łagodzą działanie wolnych rodników
powstających podczas infekcji"

Szczególnie polecane:

dzieci w wieku 3+
młodzieży, która nie lubi spożywać
witamin w formie tabletek
rodziców, którzy chcą mieć jedną
multiwitaminę, dla całej rodziny

Dawkowanie:

Dzieci powyżej 3. roku życia: 1 żelka dziennie.
Dorośli i dzieci powyżej 11. roku życia: 2 żelki dziennie.
Żelkę można rzuć, a następnie połknąć. Nie należy przekraczać dziennej porcji do spożycia.

Przechowywanie:

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze 5o-25OC.

Podmiot odpowiedzialny:

ORKLA CARE S.A.
ul. Polna 21,
05-250 Radzymin
Tel: 22 349 67 00
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