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Vibovit Junior, tabletki do ssania o smaku owoców leśnych
od 4 lat, 30 szt
 

Cena: 39,89 zł

Opis słownikowy

Marka Vibovit

Postać tabletki do ssania

Producent Teva

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Vibovit Junior, tabletki do ssania o smaku owoców leśnych od 4 lat, 30 szt

Opis

Suplement diety Vibovit Junior Witaminy + ?elazo - suplement diety dla dzieci w wieku powy?ej 4 roku ?ycia.

Sk?adniki

Substancje zag?szczaj?ce - sorbitol i ksylitol, magnezu stearynian - substancja

przeciwzbrylaj?ca, aromat czarnej porzeczki, kwas cytrynowy bezwodny - regulator

kwasowo?ci, aromat owoców le?nych, sukraloza - substancja s?odz?ca, ?elaza tlenek

?ó?ty i ?elaza tlenek czerwony - barwniki, witamina C (L-askorbinian sodu i kwas L-

askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian
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wapnia), siarczan ?elaza, ryboflawina (witamina B2) (sojowa), witamina

B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), witamina A (octan

retinylu), foliany (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), jodek potasu

(sojowy), witamina D (cholekalcyferol) (ryby, orzechy, soja), witamina

B12(cyjanokobalamina) (gluten, orzechy, soja).

Sk?adniki Zawarto?? w 1 tabletce: % ZDS*

?elazo 2,1 mg 15%

Kwas foliowy 100 mcg 50%

Witamina C 40 mg 50%

Witamina A 400 mcg 50%

Tiamina 0,66 mg 60%

Ryboflawina 0,84 mg 60%

Niacyna 9,6 mg 60%

Kwas pantotenowy 3,6 mg 60%

Witamina B6 0,84 mg 60%

Witamina B12 1,5 mcg 60%

Biotyna 50 mcg 100%

Jod 45 mcg 30%

Witamina D 10 mcg 200%

* Zalecane Dzienne Spo?ycie

W?a?ciwo?ci sk?adników

Witamina D wp?ywa na prawidlowy wzrost i rozwój ko?ci,
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?elazo przyczynia si? do prawid?owego rozwoju funkcji poznawczych,

Jod przyczynia si? do prawid?owego wzrostu dziecka,

Witamina C przyczynia si? do prawid?owego funkcjonowania uk?adu

odporno?ciowego.

Zalecane dzienne spo?ycie

Ssa? jedn? tabletk? dziennie.

Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji do spo?ycia.

Tabletki do ssania nie s? przeznaczone do po?ykania w ca?o?ci i powinny by?

podawane dziecku w obecno?ci osoby doros?ej.

Ostrze?enia dotycz?ce bezpiecze?stwa

Zrównowa?ony sposób ?ywienia i prawid?owy tryb ?ycia jest wa?ny dla

funkcjonowania organizmu cz?owieka.

Suplement diety nie mo?e by? stosowany jak substytut (zamiennik)

zróznicowanej diety.

Przechowywa? w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla

ma?ych dzieci.

Chroni? od wilgoci i ?wiat?a.
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