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KANGUWITY WITAMINA C 100 mg DO SSANIA
Suplement diety

SOLGAR®
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• Uzupełnienie diety dzieci w 
witaminę C.

• Produkt zawiera także acerolę 
oraz dziką różę.

• Forma pastylek do ssania łatwa 
do spożycia przez dzieci.

• Przyjemny naturalny aromat 
pomarańczowy.

CHARAKTERYSTYKA:

Dzieci od 4-go roku życia  
1 pastylka dziennie, najlepiej 
po posiłku lub stosować 
według wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:

• Produkcja kolagenu.

• Metabolizm energetyczny.

• Układ nerwowy i 
odpornościowy.

• Prawidłowe funkcje 
psychologiczne.

• Zmniejszenie uczucia 
zmęczenia i znużenia.

• Zwiększenie przyswajanie 
żelaza.

OŚWIADCZENIA 
ZDROWOTNE:

• Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, 
kości, chrząstki, dziąseł, skóry, zębów.

• Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu energetycznego.

• Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
nerwowego.

• Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.

• Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego.

• Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i 
znużenia.

• Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

• Dla osób, które chcą zadbać o 
uzupełnienie poziomu witaminy C 
u swoich dzieci.

DLA KOGO:

KANGUWITY WITAMINA C 100 mg DO SSANIA
Składniki:

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.
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PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.

NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość.

PSZENICY PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻYSOI

• Kanguwity witaminy i minerały  
dla dzieci s. jagodowy

POWIĄZANE  
SUPLEMENTY DIETY:

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia 
(1 pastylka) zawiera:

%RWS*

Witamina C (L-askorbinian sodu,  
kwas L-askorbinowy) 100 mg 125

Acerola (sproszkowany ekstrakt 4:1) 11,5 mg

Dzika róża (sproszkowana) 4,3 mg

• Kanguwity witaminy i minerały dla dzieci 
s. owoców tropikalnych

• DHA dla dzieci

• Witamina D3 1000 IU do ssania

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

PASTYLEK 
DO SSANIA
P2804

90

Sacharoza, fruktoza, maltodekstryna, substancje wypełniające: 
celuloza, mannitol, ksylitol, karagen, guma arabska, guma ksantanowa, 
hydroksypropylometyloceluloza; substancje przeciwzbrylające: (roślinne) 
kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu, sole magnezowe (roślinnych) 
kwasów tłuszczowych; barwnik: suszony i mrożony koncentrat soku z 
marchwi; naturalne aromaty: pomarańcza, Prosweet.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenie: Produkt dla dzieci od 4-go roku życia. Rodzice dzieci 
zażywających leki lub chorych powinni przed zażyciem skonsultować się 
z lekarzem. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, 
ciemnym, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie 
jest substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy 
tryb życia sąważne.


