
PREPARATY DLA DZIECI SPIS TREśCI 50 PRODUKTY 
(dawkowanie/czas kuracji)

  Kanguwity Witamina C 100 mg
pastylki do ssania
naturalny smak soczystych pomarańczy
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dla dzieci

Naturalny
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SMAK
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Pastylki do ssania dla dzieci Kanguwity z witaminą C 100 mg 
firmy Solgar nie zawierają soli, drożdży, pszenicy, soi, glutenu ani 
produktów mlecznych i są produkowane bez użycia sztucznych 
substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących. Produkt 
zawiera cukry i substancje słodzące.

Kanguwity Witamina C 100 mg.
90 pastylek do ssania. Suplement diety.
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i nie nasło- 
necznionym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, w tempera- 
turze pokojowej (15°-30° C).
Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Certyfikat koszerności Solgar KOF-K #K-1250.
PROSIMY NIE ZAŻYWAĆ JEŻELI ZEWNĘTRZNA FOLIA ZOSTAŁA 
USUNIĘTA LUB USZKODZONA W INNY SPOSÓB, UMOŻLIWIAJĄCY 
OTWARCIE PRODUKTU PRZED ZAKUPEM.

Sposób użycia: dzieci czteroletnie i starsze jedna (1) pastylka 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: ZDS
Witamina C ............................................................100 mg 125
  (askorbinian sodu, kwas askorbinowy)
Acerola sproszkowany ekstrakt ( :1).....................11,5 mg
Dzika róża sproszkowana ........................................ ,3 mg
Sacharoza, Fruktoza, Naturalne aromaty: aromat pomarańczowy, 
Skoncentrowany sok z marchwi, Karagen, uma Ksantanowa
Substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, 
  ksylitol.
Substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, roślinny kwas 
  stearynowy, roślinny stearynian magnezu

    realizacji dziennego zalecanego spożycia
Dzieci zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu 
skonsultować się z lekarzem.
Solgar jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
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