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Multiwitamina dla dzieci ŚWIAT ZDROWIA, 60 tbl
 

Cena: 27,28 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Multiwitamina dla dzieci to suplement diety w postaci tabletek musujących do ssania o smaku truskawkowym z kompleksowym
zestawem witamin i minerałów dla dzieci od 4 roku życia.

Składniki preparatu korzystnie wpływają na:
- prawidłowe funkcjonowanie mięśni (wapń, wit. D)
- utrzymanie zdrowych kości i zębów (wapń, wit. D)
- utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego (wapń, wit. C, niacyna, kwas pantotenowy, żelazo, wit. B6, mangan, jod)
- prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (wit. C, niacyna, wit. B6, wit. B2, wit. B1, jod, biotyna, wit. B12)
- prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (wit. C, żelazo, wit. B6, kwas foliowy, wit. A, selen, wit. D, wit. B12)
- utrzymanie prawidłowego widzenia (wit. B2, wit. A)
- utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych (wit. B6, wit. B1, kwas foliowy, biotyna, wit. B12, niacyna)
- utrzymanie prawidłowych funkcji poznawczych (żelazo, jod)
- prawidłową produkcję czerwonych krwinek (wit. B6, wit. B12, żelazo)
- utrzymanie sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie (kwas pantotenowy)

Składniki:

substancja zagęszczająca: sorbitole, węglan wapnia (wapń); regulator kwasowości: kwas cytrynowy; preparat barwiący czerwony w
proszku (koncentrat soku buraczanego; skrobia modyfikowana; barwnik: ekstrakt z papryki; przeciwutleniacz: alfa-tokoferol;
maltodekstryna; regulator kwasowości: kwas cytrynowy); substancja zagęszczająca: guma arabska; kwas L-askorbinowy (wit. C);
substancja spulchniająca: węglany sodu; naturalna substancja aromatyzująca; substancja przeciwzbrylająca: talk; premiks mineralno-
witaminowy [amid kwasu nikotynowego (niacyna); glukonian manganu (mangan); octan retinylu (wit. A); D-pantotenian wapnia (kwas
pantotenowy); cholekalcyferol (wit. D); cyjanokobalamina (wit. B12); ryboflawiny 5-fosforan sodowy (wit. B2); monoazotan tiaminy (wit.
B1); chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), jodek potasu (jod), selenian (IV) sodu (selen); D-
biotyna (biotyna)]; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E); fumaran
żelaza (II) (żelazo); substancja słodząca: ksylitol.
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Składnik 2 tabletki % RWS* % RWS* wg IŻŻ**

Wapń 200 mg 25 20
Witamina C 50 mg 62,5 100
Niacyna 6 mg 37,5 75
Mangan 0,6 mg 30 40
Witamina A 360 μg 45 80
Kwas pantotenowy 3 mg 50 75
Witamina D 3 μg 60 20
Witamina B12 1,08 μg 43,2 90
Ryboflawina (witamina B2) 0,45 mg 32,1 75
Tiamina (witamina B1) 0,45 mg 40,9 75
Witamina B6 0,45 mg 32,1 75
Kwas foliowy (foliany) 180 μg 90 90
Jod 45 μg 30 50
Selen 12 μg 21,8 40
Biotyna 13 μg 26 108,4
Witamina E 6 mg 50 100
Żelazo 2,4 mg 17,1 24

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
**RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla dzieci w wieku 4-6 lat wg IŻŻ - Instytut Żywności i Żywienia (Jarosz M., Normy  żywienia
dla populacji Polski i ich zastosowanie, Warszawa 2020)

Zalecane dzienne spożycie: ssać 2 tabletki dziennie

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 60 tabletek musujących , masa netto 54,3 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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