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• Suplement diety zaprojektowany by wspierać 
szczególne potrzeby żywieniowe dzieci.

CHARAKTERYSTYKA:

Dzieci powyżej 3 roku życia 
dwie (2) żelki dziennie, 
najlepiej stosować 
w trakcie posiłku lub 
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:

• Dla rodziców, którzy 
szukają dla swoich dzieci 
suplementu z witaminą C.

DLA KOGO:

• U-Cubes™ z wapniem i witaminą D3

• Kanguwity witaminy i minerały dla dzieci – smak jagodowy

• Kanguwity witaminy i minerały dla dzieci – smak owoców tropikalnych

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

ŻELEK
P59598

90

• 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:

Syrop glukozowy, sacharoza, substancja żelująca: pektyny [z jabłek], 
regulator kwasowości: cytryniany sodu; aromat naturalny truskawkowy, 
koncentrat z marchwi, koncentrat z papryki, aromat naturalny 
pomarańczowy, koncentrat z czarnej porzeczki.

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenie: Rodzice dzieci stosujących leki lub chorych, powinni przed 
podaniem produktu dziecku 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 
może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona 
dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne.

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

• 2 super smaki: truskawkowy i pomarańczowy 
w zabawnym, sześciennym formacie.

• Żelki na bazie roślinnej pektyny 
– odpowiedni dla wegan.

• Produkcja w niewielkich partiach 
by zapewnić wysoką jakość 
i bezpieczeństwo produktu.

U-CUBESTM Z WITAMINĄ C
Suplement diety

U-CUBESTM Z WITAMINĄ C
Składniki:

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 żelki) zawiera:          %RWS*

Witamina C (kwas L-askorbinowy) 250 mg 313

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.

NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji przedłużających 
trwałość, sztucznych substancji słodzących, 
sztucznych aromatów.

PSZENICY PRODUKTÓW 
MLECZNYCH
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