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Vibovit Literki Żelki, dla dzieci od 4 lat, smak owocowy, 50
sztuk
 

Cena: 22,35 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Vibovit Literki Żelki stanowi uzupełnienie codziennej diety powyżej 4 roku życia. Codzienne dostarczanie witamin i mikroelementów w
odpowiednich ilościach i proporcji zapewnia organizmowi optymalne funkcjonowanie. Witamina C przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego. Kwas foliowy przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
Witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowej budowy kości i zębów. Witamina B12 Witamina B12 przyczynia się do
prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w witaminy i minerały u dzieci.

Zalecane spożycie: dzieci powyżej 4 roku życia 1 żelek dziennie.

Składniki: syrop glukozowy, cukier, woda, żelatyna wieprzowa, koncentrat soku pomarańczowego 2%, witamina C #℣佐⌡⌀欀眀愀猀 䰀ⴀ愀猀欀漀爀戀椀渀漀眀礀⌡⍃倣℣,
kwas cytrynowy - regulator kwasowości, aromaty, witamina E #℣佐⌡⌀漀挀琀愀渀 䐀䰀ⴀ愀氀昀愀ⴀ琀漀欀漀昀攀爀漀氀甀⌡⍃倣℣, cynk #℣佐⌡⌀猀椀愀爀挀稀愀渀 挀礀渀欀甀⌡⍃倣℣, substancja glazurująca-
wosk carnauba, kwas pantotenowy #℣佐⌡⌀䐀ⴀ瀀愀渀琀漀琀攀渀椀愀渀 眀愀瀀渀椀愀⌡⍃倣℣, koncenctrat soku z czarnej marchwi, barwnik- kompleksy miedziowe
chlorofili i chlorofilin, witamina A #℣佐⌡⌀漀挀琀愀渀 爀攀琀椀渀礀氀甀⌡⍃倣℣, foliany #℣佐⌡⌀欀眀愀猀 瀀琀攀爀漀椀氀漀洀漀渀最氀甀琀愀洀椀渀漀眀礀⌡⍃倣℣, selen, #℣佐⌡⌀猀攀氀攀渀椀愀渀 䤀嘀 猀漀搀甀⌡⍃倣℣, biotyna #℣佐⌡⌀䐀ⴀ戀椀漀琀礀渀愀⌡⍃倣℣,
witamina D #℣佐⌡⌀挀栀漀氀攀欀愀氀挀礀昀攀爀漀氀⌡⍃倣℣, witamina B12 #℣佐⌡⌀挀礀樀愀渀漀欀漀戀愀氀愀洀椀渀愀⌡⍃倣℣, 1 żelek zawiera: witamina C 40mg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, niacyna 9mg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, cynk
5mg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, witamina E 6mg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, kwas pantotenowy 3mg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, witamina A 400mcg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, foliany #℣佐⌡⌀欀眀愀猀 昀漀氀椀漀眀礀⌡⍃倣℣ 100mcg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*,
biotyna 25mcg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣* , selen 27,5mcg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, witamina D 2,50mcg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, witamina B12 1,35mcg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*. *RWS- Referencyjne Wartości
Spożycia.

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne wskazówki: Preparat może zawierać białka jaja. Zawiera cukier. Preparat należy przechowywać w temperaturze 15-25 stopni
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Celsjusza, w suchym miejscu. 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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