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Visolvit Junior żelki x50 sztuk
 

Cena: 19,88 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Angelini Pharma Polska

Postać żelki

Substancja
czynna

biotyna, kwas foliowy, kwas pantotenowy,
niacyna, rutyna, selen, witamina A, witamina
B12, witamina B6, witamina C, witamina D,
witamina E, witamina K

Typ produktu suplement diety

Wiek dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

VisolVit Junior żelki – opis produktu:

VisolVit Junior żelki to suplement diety zawierający codzienny zestaw 11 witamin, selenu oraz rutyny. Żelki VisolVit Junior zawierają
witaminy i minerały niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci po 3. roku życia i młodzieży. Produkt zawiera barwniki naturalnego
pochodzenia, jest bez konserwantów i glutenu.

1 żelek dziennie wspomaga prawidłowy rozwój i odporność dziecka po 3. roku życia.

Specjalnie skomponowany zestaw witamin i minerałów w suplemencie diety VisolVit Junior żelki sprawia, że produkt jest szczególnie
zalecany:

w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju
w celu uzupełnienia diety w witaminy, szczególnie w okresie jesienno-zimowym
jako wsparcie odporności – dzięki zawartości witaminy C żelki VisolVit Junior pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

VisolVit Junior żelki są w postaci multiwitaminowych kolorowych żelków o owocowym smaku. Żelki występują w 4 smakach w jednym
opakowaniu: cytrynowym, jabłkowym, malinowym i pomarańczowym.

Żelki Visolvit Junior – właściwości składników wspierających prawidłowy rozwój i odporność każdego
dziecka:

Witamina C wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
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Niacyna (witamina B3) pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia.
Kwas pantotenowy (witamina B5) przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Dodatkowo kwas
pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej.
Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.
Witamina D wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój kości u dzieci.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Selen pozwala utrzymać zdrowe włosy i paznokcie.

VisolVit Junior żelki - skład zalecanej do spożycia dziennej porcji:

witamina A 400µg (50%)*,
niacyna (witamina B3) 8mg (50%)*,
kwas pantotenowy (witamina B5) 3mg (50%)*,
witamina B6 0,7mg (50%)*,
witamina B12 1µg (40%)*,
witamina C 40mg (50%)*,
witamina D3 2,5µg (50%)*,
witamina E 4mg (33%)*,
witamina K 12,5µg (16%)*,
kwas foliowy 100µg (50%)*,
biotyna 25µg (50%)*,
selen 15µg (27%)*,
rutyna 5mg.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Zalecana porcja do spożycia:

dzieci powyżej 3. roku życia – 1 żelek dziennie. Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku
spożycia 1 żelka dziennie.

Ostrzeżenia / środki ostrożności:

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

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:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
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