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Vibovit Bezcukrowe Misio Żelki żelki, 30 szt.
 

Cena: 23,31 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 szt.

Postać żelki

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety z kompleksową formułą Vibovit Bezcukrowe Misio Żelki o smaku owocowym pomagający zadbać o prawidłowy rozwój
dziecka, która wspiera 

Odporność - witaminy C, A
Pamięć i koncentrację - kwas foliowy
Wzrost i rozwój kości - witamina D
Układ nerwowy - witamina B12
Mineralizacje zębów - malitol

Vibovit Bezcukrowe Misio Żelki stanowi miłe i przyjemne uzupełnienie codziennej diety dziecka i jest smaczną formą uzupełnienia
witamin i mikroelementów.

Produkt dostosowany do wieku dziecka, od 4. roku życia.

Witamina A, C, D i cynk - wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego.

Witamina D - potrzebna jest dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.

Kwas foliowy - przyczynia się do utrzymania prawidłowych funkcji psychologicznych takich jak pamięć i koncentracja.

Witamina B12 - przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

Selen - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.

Spożywanie żywności zawierającej maltitol zamiast cukru pomaga w zachowaniu mineralizacji zębów.
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Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Składniki:
substancja słodząca: maltitole, żelatyna wieprzowa, witamina C (kwas L-askorbinowy), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cynk
(siarczan cynku), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), niacyna (amid kwasu nikotynowego), aromaty, koncentrat soku
pomarańczowego, koncentrat z purpurowej marchwi, barwniki: ekstrakt z papryki, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin,
substancja glazurująca: wosk carnauba, witamina A (octan retinylu), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna),
selen (selenian IV sodu), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina).

Produkt ma postać żelek o owocowym smaku.

Bez glutenu.
Bez laktozy.
Bez konserwantów.
Bez cukru (zawiera substancje słodzące, malitol).

Składnik  1 żelek %RWS*

Witamina C 40 mg 50
Niacyna 8,0 mg 50
Witamina E 5,0 mg 42
Cynk 5,0 mg 50
Witamina A 500 µg 62,5
Kwas foliowy 150 µg 75
Selen 27,5 µg 50
Biotyna 25 µg 50
Witamina D 2,0 µg 40
Witamina B12 1,25 µg 50
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia. Ogół populacji

 

Ostrzeżenie:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Opakowanie: 120 g (30 szt.)

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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