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Nie zawiera: glutenu, pszenicy, składników mlecznych, drożdy, substancji konserwujących, 
sztucznych substancji aromatycznych lub barwiących. Produkt zawiera cukry i substancje 
słodzące.
Ostrzeżenie: Przypadkowe przedawkowanie produktami zawierającymi żelazo jest główną 
przyczyną śmiertelnych zatruć wśród dzieci poniżej szóstego roku życia. W razie przypadkowego 
przedawkowania, natychmiast wezwać lekarza.
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i nie nasłonecznionym miejscu, z dala od 
źródeł ciepła i wilgoci, w temperaturze pokojowej (15°-30° C).
Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
PROSIMY NIE ZAŻYWAĆ JEŻELI ZEWNĘTRZNA FOLIA ZOSTAŁA USUNIĘTA LUB USZKODZONA     
W INNY SPOSÓB, UMOŻLIWIAJĄCY OTWARCIE PRODUKTU PRZED ZAKUPEM.

Sposób użycia: Dzieci w wieku od 3 do 5 lat  1 (jedna) pastylka dziennie. Dzieci od . roku życia        
i dorośli  2 (dwie) pastylki dziennie, najlepiej zażywać po posiłku lub stosować według wskazań 
lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Produkt nie może być 
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Skład:
Jedna (1) pastylka do ssania zawiera: DZS
Substancje wypełniające: sacharoza, fruktoza, mannitol, celuloza mikrokrystaliczna,
  ksylitol, karagen, maltodekstryna, alginian, guma ksantanowa 
Wapń (węglan)........................................................................................................  mg 
Magnez (tlenek) ...................................................................................................... 32 mg 
Witamina C (askorbinian sodu)................................................................................ 0 mg 75
Sproszkowane owoce i warzywa (marchewka, czerwone buraki, truskawki,
  jabłka, brokuły, morele) ......................................................................................... 5  mg
Niacyna (witamina B3 jako amid kwasu nikotynowego) .......... 10 mg (ekwiwalent niacyny) 3
Naturalne aromaty, w tym owoce tropikalne, Prosweet, pomarańcza
Substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, roślinny kwas stearynowy,
  roślinny stearynian magnezu
Substancje wzmacniające smak: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy
Naturalny beta-karoten ........................................................................................... 1,2 mg
Naturalna witamina E.................................................... 12 mg (ekwiwalent alfa-tokoferolu) 100
 (15 IU jako bursztynian d-alfa tokoferylu)
Żelazo (fumaran żelazawy) ..................................................................................... 2,5 mg 1

uma celulozowa
Potas (chlorek potasu) .............................................................................................. 5 mg 0,3
Kwas pantotenowy (d-pantotenian wapnia) ............................................................... 5 mg 3
D-biotyna................................................................................................................. 50 g 100
Witamina B  (chlorowodorek pirydoksyny)................................................................ 1 mg 71
Cynk (tlenek) ......................................................................................................... 1,5 mg 15
Rybo awina (witamina B2)................................................................................... 0, 5 mg 1
Tiamina (witamina B1 jako monoazotan tiaminy) .................................................. 0,75 mg 
Witamina A (500 IU jako palmitynian retinolu).........................150 g (ekwiwalent retinolu) 1
Lecytyna sojowa sproszkowana ............................................................................. 2,5 mg
Cholina (dwuwinian) .............................................................................................. 500 g
Witamina D2 (100 IU, ergokalcyferol) ...................................................................... 2,5 g 50
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) ..................................................... 100 g 50
Miedź (glukonian) .................................................................................................... 25 g 2,5
Mangan (siarczan) ............................................................................................... 0,25 mg 12,5
Bio awonoidy cytrusowe ....................................................................................... 150 g
Witamina B12 (cyjanokobalamina) ............................................................................. 3 g 120
Inozytol.................................................................................................................. 500 g
Selen (L-selenometionina) ....................................................................................... 2,5 g ,5
Dzika róża (sproszkowany ekstrakt ( :1)) ............................................................... 500 g
Jod (jodek potasu) ................................................................................................ 22,5 g 15
Chrom (pikolinian) ..................................................................................................... 5 g 12,5

  realizacji dziennego zalecanego spożycia

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

Solgar jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
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