Multivitaminové želatinky RAKYTNÍČEK
s rakytníkem

bez konzervačních látek, umělých sladidel a přidaného barviva
20% OVOCNÉ ŠŤÁVY + 9 VITAMINŮ
Nové multivitaminové želatinky RAKYTNÍČEK obsahují účinnou látku rakytník a směs
ovocných koncentrátů s vitaminy. Želatinky RAKYTNÍČEK jsou unikátní nejen svou
ovocnou chutí, obsahují totiž až 20% ovocné šťávy, ale i vysokým obsahem 9 vitaminů.
Rakytník, který je obsažený v želatinkách, je jedna z nejbohatších rostlin na obsah vitaminu C
na světě a právem je nazývána multivitaminem z přírody. Posiluje zejména obranyschopnost
organizmu, pomáhá při únavě a vyčerpanosti, přispívá k normální činnosti zažívacího traktu a
pomáhá udržovat zdravou pokožku.


Charakteristika

Multivitaminové ŽELATINKY RAKYTNÍČEK obsahují účinnou látku rakytník a směs
ovocných koncentrátů s vitaminy.

Obsah vitaminů:
VITAMIN C: pomáhá snižovat únavu a vyčerpání, podporuje funkci nervového a imunitního
systému
VITAMIN E: ochrana bílkovin a lipidů před oxidačním poškozením

KYSELINA PANTOTHENOVÁ: má pozitivní vliv na normální duševní výkonost, pomáhá
snižovat únavu a vyčerpání
VITAMIN B6: přispívá k normální tvorbě červených krvinek, přispívá k zachování
normálních psychických funkcí
VITAMIN B2 (riboflavin): přispívá k zachování zdravé kůže, sliznic a červených krvinek
VITAMIN B1 (thiamin): přispívá normální funkci srdce a nervového systému
KYSELINA LISTOVÁ: má příznivý vliv na krvetvorbu
VITAMIN H (biotin): má příznivý vliv na energetický metabolizmus a kvalitu kůže a vlasů
VITAMIN B12: podporuje funkci imunitního systému, přispívá ke snížení únavy a vyčerpání

Rakytník řešetlákový (Hippophae Rhamnoides):





podporuje přirozenou obranyschopnost organizmu
přispívá ke správné činnosti zažívacího traktu
přispívá k dobrému fyzickému stavu a posiluje činnost srdce
udržuje zdravou pokožku, a je přirozeným antioxidantem

Složení:
glukózový sirup, cukr, voda pitná, želatina (vepřová), směs ovocných koncentrátů s vitaminy
(koncentráty: z hroznového vína, pomeranče, jablka, mandarinky, grapefruitu, mučenky
(passion fruit) a citrónu; pyré: z broskve, manga, nektarinky, banánu, guavy), sušená
rakytníková šťáva, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zvhlčovadlo: sorbitol (součást
glukózového sirupu), aroma: maracuja, lešticí směs (rostlinný olej, lešticí látka: karnaubský
vosk E903), vitaminy: vitamin C, vitamin E, kyselina pantotenová, vitamin B6, vitamin B2,
vitamin B1, kyselina listová, vitamin H (Biotin), vitamin B12

Doporučené dávkování:
5 želatinových RAKYTNÍČKŮ 3x denně rozžvýkat a spolknout.

Upozornění:



Doplněk stravy
Není vhodné pro děti do 3 let








Ukládejte mimo dosah dětí
Nepřekračujte denní doporučenou dávku
Není náhradou pestré stravy
Uchovávejte v suchu a temnu do 25˚C
Chraňte před slunečním zářením
Případná změna barvy neovlivňuje kvalitu přípravku

Balení:
70 želatinových Rakytníčků ve tvaru postaviček ze Čtyřlístku (Fifinka, Myšpulín, Pinďa,
Bobík)

Účinné látky

Nutriční hodnoty

