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Vibovit Uczeń, tabletki do ssania owoce leśne od 8 lat, 30 szt
 

Cena: 39,29 zł

Opis słownikowy

Marka Vibovit

Postać tabletki do ssania

Producent Teva

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Vibovit Uczeń, tabletki do ssania owoce leśne od 8 lat, 30 szt

Suplement diety zawierający witaminy i żelazo. Żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych dzieci. Vibovit
Uczeń to tabletki do ssania o smaku owoców leśnych. Każda tabletka zawiera 17 podstawowych witamin i minerałów w dawce
uzupełniającej codzienną dietę dziecka w wieku 8 do 12 lat.

 

Zastosowanie: uzupełnienie diety w witaminy i minerały u dzieci w wieku 8 do 12 lat.

 

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie.

 

Składniki: sorbitol - substancja wypełniająca, ksylitol - substancja słodząca, magnezu stearynian - substancja przeciwzbrylająca, aromat
czarnej porzeczki, kwas cytrynowy bezwodny - regulator kwasowości, aromat owoców leśnych, sukraloza - substancja słodząca, żelaza
tlenek żółty i żelaza tlenek czerwony - barwniki, wodorotlenek magnezu, witamina C (L-askorbinian sodu i kwas L-askorbinowy), niacyna
(amid kwasu nikotynowego), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), siarczan żelaza, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia),
cytrynian cynku, 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 K
(fitomenadion), witamina D (cholekalcyferol) (ryby, orzechy, soja), witamina B12 (cyjanokobalamina) (gluten, orzechy, soja).
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1 tabletka zawiera: żelazo 4,2mg (30%)*, kwas foliowy 200mcg (100%)*, witamina C 40mg (50%0*, witamina K 30mcg (40%)*, witamina
E 6mg (50%)*,  witamina A 400mcg (50%)*, tiamina 0,9mg(82%)*, ryboflawina 1,1mg (79%)*,  niacyna 12mg (75%)*, kwas pantotenowy
4mg (67%)*, witamina B6 1mg (71%)*, witamina B12 1,3mcg (52%)*, biotyna 50mcg (100%)*, jod 45mcg (30%)*, witamina D 10mcg
(200%)*, magnez 57mg (15%)*, cynk 3mg (30%)*.

 

*RWS- Referencyjne Wartości Spożycia.

 

Przeciwwskazania: nie zaleca sie stosowania preparatu u dzieci poniżej 4 roku życia. 

 

Ważne wskazówki:

Zawiera substancje słodzące.

Tabletki do ssania nie są przeznaczone do połykania w całości i powinny być podawane dziecku w obecności osoby dorosłej.

Nie stosować z innymi preparatami o podobnym składzie.

Preparat należy przechowywać w temperaturze do 25 stopni Celsjusza, w suchym miejscu.

Suplement należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego tryby życia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
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