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Vibovit Junior Witaminy i żelazo, dla dzieci po 4 roku życia, 30
tabletek
 

Cena: 30,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Suplement diety w postaci tabletek do ssania o smaku owoców leśnych. Każda tabletka zawiera 13 witamin i minerałów w dawce
uzupełniającej dzienną dietę i potrzeby dziecka. Witamina D wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój kości. Żelazo przyczynia się do
prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych. Jod przyczynia się do prawidłowego wzrostu dziecka.

Zastosowanie

uzupełnienie diety w witaminy i minerały.

Zalecane spożycie

1 tabletka dziennie.

Składniki

substancje zagęszczające - sorbitol, ksylitol, witamina C #℣佐⌡⌀䰀ⴀ愀猀欀漀爀戀椀渀椀愀渀 猀漀搀甀Ⰰ 猀欀爀漀戀椀愀 欀甀欀甀爀礀搀稀椀愀渀愀 椀 欀眀愀猀 䰀ⴀ愀猀欀漀爀戀椀渀漀眀礀Ⰰ 猀甀戀猀琀愀渀挀樀愀
wypełniająca - hydroksypropylometyloceluloza#℣䍐⌡⌀Ⰰ 渀椀愀挀礀渀愀 ⌡⍏倣℣amid kwasu nikotynowego, substancje wypełniające - mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu#℣䍐⌡⌀Ⰰ 猀甀戀猀琀愀渀挀樀愀 最氀愀稀甀爀甀樁Ԁ挀愀 ⴀ 猀漀氀攀 洀愀最渀攀稀漀眀攀 欀眀愀猀眀 琁䈀甀猀稀挀稀漀眀礀挀栀Ⰰ 昀漀氀椀愀渀礀 ⌡⍏倣℣kwas
pteroilomonoglutaminowy#℣䍐⌡⌀Ⰰ 渀愀琀甀爀愀氀渀礀 愀爀漀洀愀琀 挀稀愀爀渀攀樀 瀀漀爀稀攀挀稀欀椀Ⰰ 眀稀洀愀挀渀椀愀挀稀 猀洀愀欀甀 ⴀ 欀眀愀猀 挀礀琀爀礀渀漀眀礀Ⰰ 渀愀琀甀爀愀氀渀礀 愀爀漀洀愀琀 漀眀漀挀眀
leśnych, siarczan żelaza #℣佐⌡⌀䤀䤀⌡⍃倣℣, biotyna #℣佐⌡⌀䐀ⴀ戀椀漀琀礀渀愀⌡⍃倣℣, witamina A #℣佐⌡⌀漀挀琀愀渀 爀攀琀椀渀礀氀甀Ⰰ 洀愀氀琀漀搀攀欀猀琀爀礀渀愀Ⰰ 猀甀戀猀琀愀渀挀樀愀 眀礀瀀攁䈀渀椀愀樁Ԁ挀愀 ⴀ 最甀洀愀 愀爀愀戀猀欀愀
#℣佐⌡⌀最甀洀愀 愀欀愀挀樀漀眀愀⌡⍃倣℣, skrobia kukurydziana, przeciwutleniacz - alfa-tokoferol#℣䍐⌡⌀Ⰰ 樀漀搀攀欀 瀀漀琀愀猀甀Ⰰ 眀椀琀愀洀椀渀愀 䐀 ⌡⍏倣℣cholekalcyferol, sacharoza,
substancja wypełniająca - guma arabska #℣佐⌡⌀最甀洀愀 愀欀愀挀樀漀眀愀⌡⍃倣℣, skrobia kukurydziana, triglicerydy średniej wielkości łańcuchów,
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przeciwutleniacz - alfa-tokoferol#℣䍐⌡⌀Ⰰ 欀眀愀猀 瀀愀渀琀漀琀攀渀漀眀礀 ⌡⍏倣℣D-pantotenian wapnia#℣䍐⌡⌀Ⰰ 眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀㘀 ⌡⍏倣℣pirydoksyny chlorowodorek, substancja
wypełniająca - mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych#℣䍐⌡⌀Ⰰ 琀椀愀洀椀渀愀 ⌡⍏倣℣monoazotan tiaminy, substancja wypełniająca - mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych#℣䍐⌡⌀Ⰰ 爀礀戀漀昀氀愀眀椀渀愀 ⌡⍏倣℣witamina B2, substancja wypełniająca - mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, skrobia
kukurydziana#℣䍐⌡⌀Ⰰ 猀甀戀猀琀愀渀挀樀愀 猁䈀漀搀稁Ԁ挀愀 ⴀ 猀甀欀爀愀氀漀稀愀Ⰰ 戀愀爀眀渀椀欀椀 ⴀ 琀氀攀渀欀椀 椀 眀漀搀漀爀漀琀氀攀渀欀椀 簀攀氀愀稀愀Ⰰ 眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀㈀ ⌡⍏倣℣cyjanokobalamina#℣䍐⌡⌀⸀  琀愀戀氀攀琀欀愀
zawiera: żelazo 2,1mg #℣佐⌡⌀㔀─⌡⍃倣℣*, kwas foliowy 100µg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, witamina C 40mg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, witamina A 400µg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, tiamina 0,66mg #℣佐⌡⌀㘀　─⌡⍃倣℣*,
ryboflawina 0,84mg #℣佐⌡⌀㘀　─⌡⍃倣℣*, niacyna 9,6mg #℣佐⌡⌀㘀　─⌡⍃倣℣*, kwas pantotenowy 3,6mg #℣佐⌡⌀㘀　─⌡⍃倣℣*, witamina B6 0,84mg #℣佐⌡⌀㘀　─⌡⍃倣℣*, witamina B12 1,5µg
(60%)*, biotyna 50µg (100%)*, jod 45µg (30%)*, witamina D 10µg (200%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Przeciwwskazania

produkt niezalecany dla dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Ważne wskazówki

Zawiera substancje słodzące. Tabletki do ssania nie są przeznaczone do połykania w całości i powinny być podawane dziecku w
obecności osoby dorosłej. Preparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza. Suplement należy przechowywać
w sposób niedostępny dla dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz
prowadzenie zdrowego tryby życia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji dziennej.
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