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Vibovit Uczeń Witaminy + Żelazo x30 tabletek do ssania
 

Cena: 27,85 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Teva

Substancja
czynna

biotyna, cynk, jod, kwas foliowy, kwas
pantotenowy, magnez, niacyna, witamina A,
witamina B1, witamina B12, witamina B2,
witamina B6, witamina C, witamina D,
witamina E, witamina K, żelazo

Typ produktu suplement diety

Wiek dzieci, od 8 roku życia

Opis produktu
 

Zestaw 17 podstawowych witamin i mikroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu dziecka

Bez substancji konserwujących
Bez laktozy
Bez sztucznych aromatów

Vibovit® Uczeń Witaminy + Żelazo to tabletki do ssania o zabawnych ksztaltach gwiazdek i smaku owoców leśnych. W każdej tabletce
zawiera 17 podstawowych witamin i minerałów w dawce uzupełniającej codzienną dietę i potrzeby dziecka w wieku od 8-12 lat. Zawiera
żelazo – składnik mineralny, którego organizm nie umie sam wyprodukować: musi być dostarczony z pożywieniem*
*Twoje Dziecko, zdrowa dieta 0-3 lata, IMID 2012

Vibovit® Uczeń Witaminy + Żelazo zawiera m.in.:

Witamina D

wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój kości

Żelazo

przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych

Jod

przyczynia się do prawidłowego wzrostu dziecka
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Witamina C

przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego

Skład:

1 tabletka zawiera:

Żelazo - 4,2 mg
Kwas foliowy - 200 mcg
Witamina C - 40 mg
Witamina K - 30 mcg
Witamina E - 6 mg
Witamina A - 400 mcg
Tiamina - 0,9 mg
Ryboflawina - 1,1 mg
Niacyna - 12 mg
Kwas pantotenowy - 4 mg
Witamina B6 - 1 mg
Witamina B12 - 1,3 mcg
Biotyna - 50 mcg
Jod - 45 mcg
Witamina D - 10 mcg
Magnez - 57 mg
Cynk - 3 mg

Zalecane dzienne spożycie

Ssać jedną tabletkę 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
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