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Vibovit Literki żelki Suplement diety smak owocowy 225 g
(50 sztuk)
 

Cena: 21,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 szt.

Postać -

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Co Literki żelki dają Twojemu dziecku?
Wspierają:
Wzrost i rozwój kości - witamina D
Odporność - witamina: A, C
Pamięć i koncentracja - kwas foliowy
Układ nerwowy - witamina B12

Zdrowie* dzieci, zaufanie mam

Vibovit Literki żelki to niezwykle smaczna forma witamin i mikroelementów. To również miłe i przyjemne uzupełnienie codziennej diety
twojego dziecka. Szczególnie gdy Twoja pociecha zaczyna grymasić podczas jedzenia. Wiemy co piszemy, ponieważ już od 45 lat
wspieramy optymalne funkcjonowanie dzieci w każdym wieku.
Cieszymy się, że możemy pomóc również Tobie.

Witaminy A i C wspierają układ odpornościowy. Obecność kwasu foliowego przyczynia się do utrzymania prawidłowych funkcji
psychologicznych takich jak pamięć i koncentracja. Witamina B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
*Witamina D potrzebna jest dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.

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

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

Wartości odżywcze
Zawartość w 1 żelku % RWS**

Składniki
Witamina C 40,00 mg 50
Niacyna 8,00 mg 50
Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) 5,00 mg 42
Cynk 5,00 mg 50
Witamina A (ekwiwalent retinolu) 500 µg 62,5
Kwas foliowy 150 µg 75
Selen 27,5 µg 50
Biotyna 25 µg 50
Witamina D 2,00 µg 40
Witamina B12 1,25 µg 50
**Referencyjne Wartości Spożycia. Ogół
populacji.

Dawkowanie
Zalecana dzienna porcja: 1 żelek dziennie

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze 15-25°C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenie: nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Alergeny
Zboża zawierające gluten: Nie zawiera, Mleko: Nie zawiera

Producent
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53,
00-113 Warszawa
Dołącz do nas na Facebooku: www.facebook.com/VibovitPolska
www.vibovit.pl
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