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Visolvit Junior Orange gran.mus. 30sasz.
 

Cena: 33,97 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Postać gran.mus.

Producent ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: ANGELINI PHARMA 

Podleśna 83 

05-552 Łazy

ILOŚĆ: 30 saszetek

 

VISOLVIT Junior Orange suplement diety o smaku pomarańczowym. Codzienny zestaw witamin.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Preparat VISOLVIT Junior Orange suplement diety to zestaw witamin zawierający między innymi witaminę D, witaminę A i C oraz
witaminy z grupy B. Preparat jest szczególnie polecany dla dzieci i młodzieży: w okresie wzmożonego zapotrzebowania na witaminy
(okres jesienno-zimowy), w okresie rekonwalescencji, w okresie intensywnego wysiłku fizycznego, umysłowego, w przypadku obniżonej
koncentracji.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dzieci powyżej 3 roku życia -1 saszetka. Rozpuścić zawartość saszetki w 1/2 szklanki schłodzonej wody.

 

Zawartość składników w dziennej porcji do spożycia

Sk?adniki 1 saszetka % RWS *

Witamina A 600 µg 75

Tiamina (Witamina B1) 1 mg 90,9

Ryboflawina (Witamina B2) 1 mg 71,4

Niacyna 10 mg 62,5

Kwas pantotenowy 1,84 mg 30,7

Witamina B6 1 mg 71,4

Witamina B12 5 µg 200

Witamina C 100 mg 125

Witamina D 10 mcg 200

*% Referencyjnwe Warto?ci Spo?ycia

SKŁAD:

Cukier (sacharoza), regulator kwasowości - kwas winowy (L(+)-), regulator kwasowości - węglany sodu (wodorowęglan sodu), substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, suszony koncentrat pomarańczy, suszony koncentrat buraka czerwonego, aromat
pomarańczowy z barwnikiem w proszku (w tym barwnik - karoteny), barwnik - karoteny, kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego,
D-pantotenian wapnia, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, palmitynian retinylu, cholekalcyferol,
cyjanokobalamina, regulator kwasowości - węglany sodu (węglan sodu).

 

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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