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Pregna VOMI guma do żucia 20 szt.
 

Cena: 20,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 szt.

Postać guma do żucia

Producent VERCO

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pregna VOMI, gumy do żucia, 20 sztuk

Pregna Vomi to suplement diety w postaci gum do żucia zawiera wyciąg z kłącza imbiru. Witamina B6 przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia. Magnez przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga w
zachowaniu równowagi elektrolitowej.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: żuć 3 gumy dziennie. Nie połykać.

Składniki: baza gumowa (zawiera lecytynę sojową); substancja słodząca: ksylitol; diglicynian magnezu; substancja słodząca: mannitol;
aromaty; substancja glazurująca: guma arabska; ekstrakt z kłącza imbiru (Zingiber officinale R.); regulator kwasowości: kwas cytrynowy;
substancje przeciwzbrylające: talk, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu; substancje
słodzące: sukraloza, taumatyna; chlorowodorek pirydoksyny; substancja glazurująca: wosk carnauba.

3 gumy zawierają: ekstrakt z kłącza imbiru 120mg, witamina B6 1,5mg (107%)*, magnez 57mg (15%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
Ostrzeżenia: w przypadku wystąpienia nadmiernych nudności i/lub wymiotów należy skonsultować się z lekarzem. Produkt
przeznaczony dla osób dorosłych.

Ważne wskazówki:
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.
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Ilość netto: 20 gum do żucia

Dodatkowe informacje:
Nie zawiera cukru.
Suplement diety zawiera substancje słodzące.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Podmiot odpowiedzialny:
VERCO S.A.
ul. Skwer Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 lok. 6U
01-015 Warszawa
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