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Vibovit Literki żelki o smaku owocowym x50 sztuk
 

Cena: 16,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Teva

Postać żelki

Substancja
czynna

biotyna, cynk, kwas foliowy, niacyna, selen,
witamina A, witamina B12, witamina C,
witamina D, witamina E

Typ produktu suplement diety

Wiek dzieci, od 4 roku życia

Opis produktu
 

Zestaw 10 podstawowych witamin i mikroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu dziecka.

Bez substancji konserwujących
Bez laktozy
Zawiera składniki pochodzenia naturalnego*

Vibovit® Literki Żelki stanowi uzupełnienie codziennej diety powyżej 4. roku życia. Codzienne dostarczanie witamin i mikroelementów w
odpowiednich ilościach i proporcji zapewnia organizmowi optymalne funkcjonowanie. Vibovit® Literki Żelki to bogactwo witamin i
składników mineralnych, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (witaminy C, A, D, B12 i kwas foliowy
oraz selen i cynk). Witamina D jest również potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości każdego dziecka.

Vibovit® Literki Żelki zawiera m.in.:

Witamina C

przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego

Kwas foliowy

przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego

Witamina D

przyczynia się do utrzymania prawidłowej budowy kości i zębów
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Witamina B12

przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego

*zgodnie z definicją określoną w załączniku nr I do Rozporządzenia 1333/2008 (pkt 2) z dnia 16 grudnia 2008 r. w żywności można
stosować barwniki pochodzące z surowców naturalnych.

Skład

Zawartość w 1 żelku:

Witamina C - 40 mg (50%)*
Niacyna - 8 mg (50%)*
Witamina E - 5 mg (42%)*
Cynk - 5 mg (50%)*
Witamina A - 500 mcg (62,5%)*
Kwas foliowy - 150 mcg (75%)*
Selen - 27,5 mcg (50%)*
Biotyna - 25 mcg (50%)*
Witamina D - 2 mcg (40%)*
Witamina B12 - 1,25 mcg (50%)*

% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Sposób użycia

Dzieci powyżej 4 roku życia - 1 żelek dziennie.

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:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

