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Layra Stellavita Activ tabl.mus. 20tabl.
 

Cena: 7,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent DIAGNOSIS S.A.

Opis produktu
 

Opis
Layra Stellavita Activ to suplement diety w formie tabletek musujących o smaku pomarańczowym. Zawiera cukier i substancje
słodzące oraz jest źródłem fenylalaniny.

Skład
1 tabletka zawiera: Witamina C 80 mg; Niacyna 16 mg; Witamina E 12 mg; kwas pantonenowy 6 mg; ryboflawina 1,4 mg; witamina B6
1,4 mg; tiamina 1,1 mg; kwas foliowy 200 µg; biotyna 50 µg; witamina B12 2,5 µg; magnez 93,75 mg; żelazo 14 mg; cynk 7,5 mg; miedź
0,5 mg; mangan 0,5 mg; jod 75 µg; selen 10 µg.

Składniki
Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy; wodorowęglan sodu; ; glukoza; węglan magnezu; substancja wypełniająca: sorbitol; witamina
C; aromat pomarańczowy; siarczan żelaza; tlenek magnezu; witamina E; substancja słodząca: aspartam; stabilizator: glikol
polietylenowy; niacyna; substancja słodząca: sacharynian sodu; kwas pantotenowy; tlenek cynku; biotyna; kwas foliowy; witamina B12;
witamina B6; siarczan miedzi; ryboflawina; tiamina; siarczan manganu; selenian (VI) sodu; jodan potasu.

Przeznaczenie
Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w 10 witamin i 7 minerałow.

Sposób użycia
Rozpuścić tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody.

Zalecane dzienne spożycie
Porcja produktu zalecana do spożycia: 1 tabletka. Gotowy do spożycia bezpośrednio po przyrządzeniu. Nie przekraczać zalecanej porcji
do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie
Suplement diety powinien być przechowywany w nienasłonecznionym, suchym miejscu w temperaturze 8-25 stopni, w zamkniętym
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opakowaniu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenia
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek e składników produktu.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem suplementu diety skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Suplementy diety nie zastępują
zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia.
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