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Vibovit Junior truskawkowy 30 sasz
 

Cena: 28,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.do sp.roztw.

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

ILOŚĆ: 30 saszetek a 2 g

 

Vibovit® Junior suplement diety w postaci saszetek z proszkiem o smaku truskawkowym, zawiera podstawowe witaminy w dawce
uzupełniającej codzienną dietę i potrzeby dzieci w wieku od 4 do 12 lat.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Kwas pantotenowy przyczynia się do utrzymania prawidłowej sprawności umysłowej.

Niacyna odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Witamina C przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
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Witamina D wpływa na utrzymanie prawidłowej budowy kości i zębów.

Vibovit® Junior w postaci proszku do rozpuszczania w wodzie przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-12 lat.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dzieci w wieku 4-6 lat: 1 saszetka na dobę.

Dzieci w wieku 7-12 lat: 2 saszetki na dobę.

 

Sk?adnik  Zawarto?? witamin w zalecanej
porcji dziennej u dzieci w wieku
4-6 lat (1 saszetka)(% RWS*)

Zawarto?? witamin w zalecanej
porcji dziennej u dzieci w wieku
7-12 lat (2 saszetki)(% RWS*)

Witamina C 25 mg (31) 50 mg (62)

Niacyna 7 mg (44) 14 mg (88)

Witamina E 3,2 mg (26,6) 6,4 mg (53,2)

Kwas pantotenowy 1,5 mg (25) 3 mg (50)

Ryboflawina 0,7 mg (50) 1,4 mg (100)

Witamina B6 0,7 mg (50) 1,4 mg (100)

Tiamina 0,6 mg (55) 1,2 mg (109)

Witamina A 163,8 mcg (20,4) 327,6 mcg (40,8)

Witamina D 2,5 mcg (50) 5 mcg (100)

Witamina B12 0,5 mcg (20) 1 mcg (40)

*% realizacji zalecanego dziennego spo?ycia

Zawiera cukier i substancj? s?odz?c?.

Bez sztucznych aromatów, substancji konserwuj?cych, laktozy.

 

SKŁAD:

glukoza, aromat truskawkowy (aromat naturalny), witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja słodząca - glikozydy stewiolowe,
niacyna (amid kwasu nikotynowego), barwnik- koszenila E120, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian
wapnia), witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), witamina A (palmitynian
retinylu), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina).
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Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

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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