
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Vibovit Dino żelki 50 szt.
 

Cena: 24,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 szt.

Postać -

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: TEVA 

Emilii Plater 53 

00-113 Warszawa

ILOŚĆ: 50 sztuk

 

VIBOVIT DINO ŻELKI Suplement diety stanowi uzupełnienie codziennej diety dzieci powyżej 4. roku życia.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Codzienne dostarczanie witamin i mikroelementów w odpowiednich ilościach i proporcji zapewnia organizmowi optymalne
funkcjonowanie.

VIBOVIT DINO ŻELKI to bogactwo witamin i składników mineralnych, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego (witaminy C, A, D, B12 i foliany oraz selen i cynk).
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Witamina C przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i nerwowego

Witamina B12 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego

Witamina A, Cynk, Foliany przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego

Witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowej budowy kości i zębów

Selen - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dzieci powyżej 4. roku życia 1 żelek dziennie.

 

Sk?adniki w 1 ?elku % RWS*

Witamina C 40 mg 50

Niacyna 8 mg 50

Witamina E (ekwiwalent alfa-
tokoferolu)

5 mg 42

Cynk 5 mg 50

Witamina A (ekwiwalent
retinolu)

500 mcg 62,5

Kwas foliowy 150 mcg 75

Selen 27,5 mcg 50

Biotyna 25 mcg 50

Witamina D 2 mcg 40

Witamina B12 1,25 mcg 50

* Referencyjne Warto?ci Spo?ycia

SKŁAD:

Syrop glukozowy, cukier, woda,  żelatyna wieprzowa, witamina C (kwas L-askorbinowy), koncentrat soku pomarańczowego;  regulator
kwasowości - kwas cytrynowy, witamina E (octan DL – alfa - tokoferylu), cynk (siarczan cynku), niacyna (amid kwasu nikotynowego),
koncentrat soku z czarnej marchwi, aromaty, witamina A (octan retinylu), barwnik - kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin,
substancja glazurująca - wosk carnauba, biotyna (D - biotyna), barwnik - ekstrakt z papryki,  witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina
D (cholekalcyferol), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), selen (selenian IV sodu).

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.
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Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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