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Vita Kic Kic żelki witaminowe o smaku owocowym, 50 szt.
 

Cena: 25,10 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 szt.

Postać żelki

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Żelki uzupełniające dietę dziecka w potrzebne witaminy i minerały, których zawartość ustalono oparciu o normy żywienia dla populacji
polskiej – nowelizacja” (Jarosz M., Warszawa 2012).

Witamina A - pomaga utrzymać zdrową skórę, odpowiedni stan błon śluzowych, prawidłowe widzenie i funkcjonowanie układu
odpornościowego.

Witamina B6 - wspiera funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego, produkcję czerwonych krwinek i regulację aktywności
hormonalnej.

Witamina B12 - ma korzystny wpływ na działanie układu odpornościowego i nerwowego, produkcję czerwonych krwinek i zmniejszenie
uczucie zmęczenia.

Witamina C - wspomaga układ odpornościowy, zwiększa przyswajalność żelaza, zmniejsza uczucie zmęczenia i wpływa na właściwą
produkcje kolagenu.

Witamina D - wpływa na właściwe funkcjonowanie mięśni, układu odpornościowego, utrzymanie zdrowych kości i zębów i wchłanianie
fosforu i wapnia.

Witamina E - chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.

Niacyna - reguluje aktywność hormonalną, pomaga utrzymać prawidłowe funkcje psychologiczne, działanie układu nerwowego i
odpornościowego i produkcję czerwonych krwinek.

Biotyna - pomaga zachować zdrowe włosy i skórę i utrzymać prawidłowe funkcje psychologiczne.
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Selen - wspiera układ odpornościowy i zachowanie zdrowych włosów i paznokci.

Cynk - wspomaga układ odpornościowy, metabolizm makroskładników odżywczych i węglowodanów i utrzymanie zdrowych zębów,
skóry, paznokci i włosów.

Kwas foliowy - wpływa na produkcje krwi, syntezę aminokwasów i podział komórek.

Tiamina - ma korzystny wpływ na pracę serca, układu nerwowego i utrzymanie funkcji psychologicznych.

Składniki:
Syrop glukozowy; cukier; woda; żelatyna wieprzowa; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; kwas L-askorbinowy (wit. C); koncentrat
pomarańczowy; aromaty; koncentrat soku z czarnej marchwi; amid kwasu nikotynowego (niacyna); barwniki: ekstrakt z papryki,
kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin; substancja glazurująca: wosk carnauba; octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E); siarczan cynku
(cynk); D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); monoazotan tiaminy (wit. B1); octan retinylu
(wit. A); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); selenian (IV) sodu (selen); D- biotyna (biotyna); cholekalcyferol (wit. D);
cyjanokobalamina (wit. B12).

Składnik  1 żelek/2 żelki %RWS* w 1 żelku/2 żelkach % RWS* wg IŻŻ** 4-6 lat (1
żelek)/7-9 lat (2 żelki)

Witamina A 200/400 µg 25/50 44,4/80
Witamina C 30/60 mg 37,5/75 60/120
Witamina E 3/6 mg 25/50 50/85,7
Witamina B12 0,5/1 µg 20/40 41,6/55,6
Witamina D 2,5/5 µg 50/100 50/100
Niacyna 7/14 mg 43,75/87,5 87,5/116,6
Biotyna 10/20 µg 20/40 83,3/100
Kwas pantotenowy 1,5/3 mg 25/50 50/75
Kwas foliowy 100/200 µg 50/100 50/66,7
Witamina B6 0,35/0,7 mg 25/50 58,3/70
Tiamina (witamina B1) 0,275/0,55 mg 25/50 45,8/61,1
Cynk 2,5/5 mg 25/50 50/100
Selen 15/30 µg 27,3/54,6 50/100
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

 

**Referencyjna Wartość Spożycia dla dzieci w wieku 4-6 oraz 7-9 lat wg IŻŻ – Instytutu Żywności i Żywienia (Jarosz M.: „Normy żywienia
dla populacji polskiej – nowelizacja”, Warszawa 2012).

Zalecane spożycie:
Dzieci powyżej 3. roku życia – 1 żelek dziennie.
Dzieci powyżej 6. roku życia – 1-2 żelki dziennie.

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

Opakowanie: 50 żelków

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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