
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

Vibovit Bobas Wanilia saszetki, 30 sasz.
 

Cena: 40,43 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.do sporz.roztw.

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Multivitaminum

Opis produktu
 

Suplement diety Vibovit Bobas z zestawem 10 witamin i kompleksową formułą pomagający zadbać o prawidłowy rozwój dziecka, który
wspiera:

Odporność - witamina C
Pamięć i koncentrację - witaminy: B6, B12
Wzrost i rozwój - witamina D

Vibovit Bobas to produkt dostosowany do potrzeb dzieci w wieku 2-4 lat, kiedy u dziecka kształtują się preferencje żywieniowe i mogą
pojawić się problemy z apetytem. Może to skutkować nieodpowiednią ilością niezbędnych witamin, które będą wspierać jego rozwój
umysłowy i fizyczny. 

Witamina C - wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. 

Witaminy B6, B12 - przyczyniają się do utrzymania prawidłowych funkcji psychologicznych, takich jak pamięć i koncentracja. 

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

Składniki:
glukoza, witamina C (kwas L-askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), wanilina (aromat), witamina E (octan DL-alfa-
tokoferylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina
(monoazotan tiaminy), witamina A (palmitynian retinylu), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina)

Bez glutenu.
Bez laktozy.
Bez substancji konserwujących.
Bez barwników.
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Składnik 1 saszetka %RWS*

Witamina C 30 mg 38
Niacyna 7 mg 44
Witamina E 3,19 mg 26,6
Kwas pantotenowy 1,6 mg 27
Ryboflawina 0,7 mg 50
Witamina B6 0,7 mg 50
Tiamina 0,6 mg 55
Witamina A 191 µg 23,9
Witamina D 2,5 µg 50
Witamina B12 0,5 µg 20
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia. Ogół populacji

 

Sposób użycia:
Proszek rozpuścić w 1/4 szklanki wody.
Vibovit Bobas w postaci proszku do rozpuszczania w wodzie przeznaczony jest dla dzieci w wieku 2-4 lat.

Zalecana dzienna porcja:
1 saszetka na dobę. 

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

Suplement diety nie zastępuje zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia. Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie: 30 saszetek

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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