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Vibovit Bobas Suplement diety smak waniliowy 88 g (44
sztuki)
 

Cena: 46,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 44 sasz.

Postać prosz.do sp.roztw.

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Wspiera
Odporność - witamina C
Pamięć i koncentrację - witamina: B6, B12
Wzrost i rozwój kości - witamina D

Zdrowie* dzieci, zaufanie mam

Vibovit to ekspert wśród witamin dla dzieci
Już od ponad 45 lat wiemy czego potrzebuje bobas, by prawidłowo się rozwijać*.

Pierwsze doświadczenie z nowymi smakami to niezwykle przeżycie.
Sięgając po to opakowanie zapewniasz swojemu smykowi to co najlepsze. Ponieważ zawsze dokładamy największych starań, by każdy
składnik odpowiadał jego potrzebom.

Cieszymy się, że jednym z pierwszych smaków poznanych przez Twojego Bobasa może być Vibovit!
Vibovit to kompleksowa gama suplementów diety, dostosowanych do potrzeb dzieci na różnych etapach życia i rozwoju*.

Witamina C wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. Obecność witamin B6, B12 przyczynia się do utrzymania prawidłowych
funkcji psychologicznych, takich jak pamięć i koncentracja. Natomiast *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
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(monoazotan tiaminy), witamina A (palmitynian retinylu), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina)

Wartości odżywcze
Zawartość witamin w zalecanej porcji dziennej u dzieci w wieku 2-4
lat (1 saszetka)**

Zestaw 10 witamin
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 %)
% - procent referencyjnych wartości spożycia (RWS).
** Referencyjne Wartości Spożycia. Ogół populacji.

Dawkowanie
Sposób użycia: Proszek należy 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.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Alergeny
Mleko: Nie zawiera

Producent
Teva Operations Poland Sp. z o.o.,
ul. Emilii Plater 53,
00-113 Warszawa
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