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Marsiečiai guminukai 
su šeivamedžiu 

Vitaminai su šeivamedžių uogų ekstraktu imuninei sistemai 
Obuolių ir juodųjų serbentų skonio 

Maisto papildas 
50 guminukų 

 
Ypatybės: 

 Šeivamedžio uogų ektraktai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą 

 Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą 
 
Vartojimo instrukcija: vartoti po 2 guminukus per dieną. 

Dienos dozėje yra: 2 gum.  RMV %* 

Šeivamedžio uogų (Sambucus nigra) 
standartizuotas ekstraktas (min. 10:1- 40 mg) 

400,0 mg - 

Vitamino C 80,0 mg 100 

Cinko 10,0 mg 100 

Niacino 16,0 mg 100 

Vitamino B12 2,5 μg 100 

Vitamino D3 5,0 μg 100 

Vitamino E 12,0 mg 100 

Vitamino K 25,0 μg 33 

Folio rūgšties 200,0 μg 100 

Biotino 50,0 μg 100 

RMV% - referencinė maistinė vertė.  - referencinė maistinė vertė nenustatyta 
 
Sudedamosios dalys: gliukozės sirupas, sacharozė, želatina, vanduo, L-askorbo rūgštis (vit.C), 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis; šeivamedžio uogų (Sambucus nigrum) 
ekstraktas, cinko citratas, D-alfa-tokoferilacetatas (vit. E), nikotinamidas, juodųjų serbentų 
kvapioji medžiaga, koncentratai: juodųjų morkų (juodųjų serbentų skonio), spirulina ir dažinis 
dygminas (obuolių skonio); maltodekstrinas, kokosų aliejus, oboulių skonio kvapioji medžiaga, 
cianokobalaminas (vit. B12), cholekalciferolis (vit.D), fitomenadionas (vit.K), glajinės 
medžiagos: karnaubo vaškas; pteroilmonoglutamo rūgštis, D-biotinas.  
 
Ką reikia žinoti prieš vartojant maisto papildą: neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. 
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas neturi būti 
vartojamas kaip maisto pakaitalas. Netinkamas vaikams iki 3 metų amžiaus. Laikyti vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje yra tik natūralūs dažikliai, todėl guminukų spalva gali keistis. 
Guminukų spalvos pokytis neturi įtakos produkto kokybei. Laikyti tamsioje ir sausoje vietoje, 
ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių! 

Geriausias iki...(pabaigos): nurodyta ant pakuotės (EXP). Tinkamumo laikui pasibaigus, 
papildo vartoti negalima. 

Gamintojo atstovas: 
UAB „Walmark“, Mėnulio g. 7, Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 210 19 40, www.walmark.lt 
Gamintojas: WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Čekija. 
Grynasis produkto kiekis: 175,0 g 


