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Vibovit Junior tabletki do ssania, 30 tbl
 

Cena: 33,08 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Multivitaminum

Opis produktu
 

Suplement diety w postaci tabletek do ssania o smaku owoców leśnych Vibovit Junior z zestawem 13 witamin i minerałów, który
wspiera:

Rozwój funkcji poznawczych - żelazo
Odporność - witamina C
Uwalnianie energii - jod
Wzrost i rozwój kości - witamina D

Vibovit Junior to produkt dostosowany do potrzeb dzieci w wieku wczesnoszkolnym 4-7 lat, który charakteryzuje się intensywnym
rozwojem i wzrostem dziecka i duża aktywnością fizyczną. W okresie tym u dzieci doskonali się także mowa, czynności psychiczne i
intelektualne (wyobraźnia, spostrzegawczość, charakter i uczucia).

Witamina C - wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego.

Żelazo - przyczyniają się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych.

Jod - przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego.

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

Składniki:
substancje zagęszczające - sorbitol i ksylitol, witamina C (L-askorbinian sodu, skrobia kukurydziana i kwas L-askorbinowy, substancja
wypełniająca - hydroksypropylometyloceluloza), niacyna (amid kwasu nikotynowego, substancje wypełniające - mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu), substancje glazurujące - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, foliany (kwas
pteroilomonoglutaminowy), naturalny aromat czarnej porzeczki, wzmacniacz smaku - kwas cytrynowy, naturalny aromat owoców
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leśnych, siarczan żelaza (II), biotyna (D-biotyna), witamina A (octan retinylu, maltodekstryna, substancja wypełniająca - guma arabska
(guma akacjowa), skrobia kukurydziana, przeciwutleniacz -alfa-tokoferol), jodek potasu, witamina D (cholekalcyferol, sacharoza,
substancja wypełniająca - guma arabska (guma akacjowa), skrobia kukurydziana, triglicerydy średniej wielkości łańcuchów,
przeciwutleniacz alfa-tokoferol), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (pirydoksyny chlorowodorek, substancja
wypełniająca - mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), tiamina (monoazotan tiaminy, substancja wypełniająca - mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych), ryboflawina (witamina B2, substancja wypełniająca - mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, skrobia
kukurydziana), substancja słodząca - sukraloza, barwniki - tlenki i wodorotlenki żelaza, witamina B12 (cyjanokobalamina)

Bez cukru (zawiera substancję słodzącą, sukraloza)
Bez laktozy.
Bez substancji konserwujących.
Zawiera żelazo.

Składnik 1 tabletka %RWS*

Żelazo 2,1 mg 15
Kwas foliowy 100 µg 50
Witamina C 40 mg 50
Witamina A 400 µg 50
Tiamina 0,66 mg 60
Ryboflawina 0,84 mg 60
Niacyna 9,6 mg 60
Kwas pantotenowy 3,6 mg 60
Witamina B6 0,84 mg 60
Witamina B12 1,5 µg 60
Biotyna 50 µg 100
Jod 45 µg 30
Witamina D 10 µg 200
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia. Ogół populacji

 

 Zalecana dzienna porcja: ssać 1 tabletkę dziennie.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Tabletki do ssania nie są przeznaczone do połykania w całości i powinny być podawane dziecku w obecności osoby dorosłej.

Wskutek naturalnego procesu utleniania się witaminy C podczas przechowywania produkt może zmieniać barwę.

Niezalecane do spożycia przez dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie mają zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

W celu zapobiegania nadmiernej konsumpcji nie należy spożywać z innymi suplementami diety o podobnym składzie.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zawiera pochłaniacz wilgoci, którego nie należy spożywać.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie: 30 tabletek

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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