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Lizak owocowy z witaminą C Flick'n'lic - lizak trzask - 1szt
 

Cena: 4,09 pln

Opis słownikowy

Producent Flick'n'click

Opis produktu
 

Lizak owocowy Flick'n'Lic - lizak trzask zamykany jest w kolorowym, plastikowym pojemniczku, co umożliwia przerwanie jego jedzenia i
powrót do niego w dowolnym momencie.

Lizaki dostępne w czterech smakach 

zielony - jabłkowo-truskawkowy
fioletowy - truskawkowy
pomarańczowy - pomarańczowo-truskawkowy
czerwony - jogodowo-wiśniowy

 

Składniki: cukier, syrop glukozowy, kwas: kwas mlekowy, regulatory kwasowości: mleczan sodu, cytryniany sodu, koncentrat soku z
gruszki 1%, naturalne aromaty, witamina C (kwas askorbinowy), barwniki: antocyjany, kurkumina.

Waga: 14g

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia.

 

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Parametry

Smak Jabłko-truskawka (0,00 pln), Jagoda-wiśnia (0,00 pln), Pomarańcza-truskawka (0,00 pln),
Truskawka (0,00 pln)

Galeria
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