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Cerutin Junior Dinożelki żelki 240 g
 

Cena: 17,79 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 240 g

Postać żelki

Producent POLFARMEX S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Cerutin® Junior Dinożelki to suplement diety w postaci żelków o smaku owocowym. Żelki zawierają skladniki pomagające w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i układu nerwowego.

Witamina C działa immunostymulująco, a w raz z witaminą E chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Kwas pantotenowy
(Witamina B5) reguluje metabolizm energetyczny i poprawia sprawność umysłową. Cynk przyczynia się do utrzymania zdrowych kości.
Oddziałuje na prawidłowy przebieg widzenia i funkcji poznawczych. Witamina A usprawnia działanie układu immunologicznego. Bierze
udział w metabolizmie żelaza, widzeniu, a także sprzyja zachowaniu zdrowej skóry. Ryboflawina (Witamina B2) wraz z witaminą B9 i B7
ogranicza uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspomaga układ nerwowy. Witamina D wspiera pracę tkanki mięśniowej i normalizuje
stężenie mięśni wapnia we krwi. Odpowiada za wzmocnienie kości i zębów,

Skład:
syrop glukozowy, cukier, woda, substancja żelująca - żelatyna wieprzowa,regulator kwasowości - kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy,
glukoza, glukonian cynku, stabilizator - sorbitol, substancje glazurujące - wosk carnauba i/lub wosk pszczeli, amid kwasu nikotynowego,
barwnik - beta-karoten, barwnik - koszenila, octan DL-alfa-tokoferylu, rutozyd, aromat malinowy, D-pantotenian wapnia, aromat jabłkowy,
aromat cytrynowy, aromat pomarańczowy, octan retinylu, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, barwnik - błękit
brylantowy FCF, cholekalcyferol, cyjanokobalamina

1 żelek zawiera:
Witamina C 40 mg (50% ZDS)
Niacyna (Witamina B3) 8 mg (50% ZDS)
Witamina E 6 mg (50% ZDS)
Kwas pantotenowy (Witamina B5) 3 mg (50% ZDS)
Cynk 2,5 mg (25% ZDS)
Witamina A 400 µg (50% ZDS)
Ryboflawina (Witamina B2) 0,35 mg (25% ZDS)
Foliany (Witamina B9) 100 µg (50% ZDS)
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Biotyna (Witamina B7) 25 µg (50% ZDS)
Witamina D3 2,5 µg (50% ZDS)
Witamina B12 1,25 µg (50% ZDS)
Rutyna 5 mg*
ZDS zalecane dzienne spożycie
* zalecane dzienne spożycie nie zostało ustalone

Dawkowanie:
Dzieci powyżej 3. roku życia: 1 żelek dziennie;
Dzieci powyżej 4. roku życia: 1-2 żelki dziennie.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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