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Vibovit Max Odporność, żelki smak czarnego bzu, 50 szt.
 

Cena: 34,99 zł

Opis słownikowy

Marka Vibovit

Postać żelki

Producent Teva

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Vibovit Max Odporność, żelki smak czarnego bzu, 50 szt.

Opis

 Vibovit Max Odporność żelki z wyciągiem z czarnego bzu to bogactwo 11 witamin i minerałów oraz rutyny dla dzieci 4-12 lat.

Bez substancji konserwujących
Bez laktozy
Nowy smak czarnego bzu
Zawiera cukier

 

Składniki

syrop glukozowy, cukier, woda, żelatyna wieprzowa, koncentraty:soku pomarańczowego 1,7%, soku z czarnego bzu 0,4%, witamina C
(kwas L-askorbinowy), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, niacyna (amid kwasu nikotynowego), aromat kwiatu bzu czarnego,
witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), rutyna (sól sodowa siarczanu rutyny), cynk (cytrynian cynku), substancja glazurująca: wosk
carnauba, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina A (palmitynian retinylu), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy),
selen (selenian IV sodu), biotyna (D-biotyna), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina).

  

Składniki:

  

Zawartość w 1 żelku

% ZDS*

    62,5
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Witamina C 50 mg
  

Niacyna

  

8 mg

50

  

Witamina E

  

6 mg

50

  

Witamina B6

  

0,6 mg

43

  

Witamina A

  

450 µg

56

  

Kwas Foliowy

  

200 µg

100

  

Biotyna

  

12 µg

24

  

Witamina D

  

5 µg

100

  

Witamina B12

  

1,2 µg

48

  

Cynk

  

5 mg

50

Selen 30 mcg 54,5
Rutyna 5 mg --

* % ZDS - procent zalecanego dziennego spożycia

Masa netto

225 g

Właściwości składników

Vibovit Max Odporność żelki z wyciągiem z czarnego bzu to bogactwo 11 witamin i minerałów oraz rutyny wspierających rozwój
i naturalną odporność dziecka.

Zawiera maksymalne dawki* składników wpływających korzystnie na układ immunologiczny oraz rozwój i funkcjonowanie młodego
organizmu, w tym utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych, tj. pamięć i koncentracja, wzrost i rozwój kości, metabolizm
energetyczny oraz wzrok Twojego dziecka.
** na podstawie Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja red. Mirosław Jarosz, IŻŻ 2012, normy dla dzieci w wieku 4-6 lat.

Vibovit Max Odporność żelki zawiera m.in.:

Witamina C przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
Niacyna przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego
Cynk przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
Rutyna organiczny związek chemiczny z grupy flawonoidów

 

Zalecane dzienne spożycie

Dzieci powyżej 4.roku życia: 1 żelek dziennie.
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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