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Multivital Kids Domowa Apteczka płyn 250ml o smaku
owoców tropikalncyh
 

Cena: 9,26 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Domowa Apteczka

Postać płyn

Substancja
czynna

biotyna, kwas foliowy, kwas pantotenowy,
niacyna, wapń, witamina B1, witamina B12,
witamina B2, witamina B6, witamina C,
witamina D, witamina K

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Składniki zawarte w produkcie korzystnie wpływają na:

prawidłowy wzrok (ryboflawina)
zdrowe kości i zęby (witamina D i K, wapń przy spożyciu min. 120 mg dziennie)
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (biotyna, niacyna, ryboflawina, tiamina, witamina B6)
utrzymanie sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie (kwas pantotenowy)
prawidłowe funkcje psychologiczne (biotyna, kwas foliowy, niacyna, tiamina, witamina B6, B12, wit. C)
zmniejszenie uczucia znużenia i zmęczenia (witamina B12, witamina C, kwas foliowy, kwas pantotenowy, niacyna, ryboflawina)
prawidłowy metabolizm energetyczny biotyna, niacyna, tiamina, witamina B6)
odporność (kwas foliowy, witamina C)
przyswajanie żelaza (witamina C)
prawidłowa synteza wit. D i niektórych neuroprzekaźników (kwas pantotenowy)

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:

Dzieci 3-6 lat: 10 ml.
Dzieci 7-12 lat: 15 ml.
Młodzież 13-18 lat: 20 ml.

Nie przekraczać porcji produktu zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
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Kobiety w ciąży i karmiące piersią:

należy skonsultować się z lekarzem.

Przed użyciem wstrząsnąć. Ewentualny osad jest zjawiskiem naturalnym.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.

Składniki w maksymalnej porcji dziennej 10 ml/15 ml/20 ml:

Wapń - 80 mg/120 mg/160 mg - 10% /15%/20% RWS*
Witamina D - 5 µg/7,5 µg /10 µg - 100%/150%/200% RWS*
Witamina K - 20 µg /30 µg /40 µg - 26%/39%/52% RWS*
Witamina C - 40 mg/60 mg /80 mg - 50%/75%/100% RWS*
Tiamina - 0,55 mg/0,83 mg/1,1 mg - 50% /75%/100% RWS*
Ryboflawina - 0,7 mg/1 mg/1,4 mg - 50% /75%/100% RWS*
Niacyna - 8 mg/12 mg/16 mg - 50% /75%/100% RWS*
Witamina B6 - 0,7 mg/1 mg/1,4 mg - 50% /75%/100% RWS*
Kwas foliowy - 100 µg/150 µg /200 µg - 50% /75%/100% RWS*
Witamina B12 - 1,25 µg/1,87 µg /2,5 µg - 50% /75%/100% RWS*
Biotyna - 12,5 µg/18,7 µg/25 µg - 26%/39%/52% RWS*
Kwas pantotenowy - 3 mg/4,5 mg/6 mg - 50% /75%/100% RWS*

*RWS –Referencyjne Wartości Spożycia

Składniki:

Substancja stabilizująca (maltitole), woda, mleczan wapnia, kwas L-askorbinowy, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, amid
kwasu nikotynowego, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), substancja konserwująca (sorbinian potasu), D-pantotenian
wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, filochinon, D-biotyna,
cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Bez dodatku cukru.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Domowa Apteczka Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Cieszyńska 26
05-825 Grodzisk Mazowiecki
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