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CENTRUM JUNIOR 30 tabletek do ssania witaminy dla dzieci
 

Cena: 23,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościCENTRUM JUNIOR 30 tabletek do ssaniaCentrum Junior zawiera między innymi żelazo, które pomaga w utrzymaniu
prawidłowych funkcji poznawczych oraz witaminę D, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego u dzieci.
Zawartość substancji słodzącej ksylitolu wpływa korzystnie nie tylko na smak, ale również pomaga w zachowaniu mineralizacji
zębów.Centrum Junior dostępne jest w postaci tabletek do ssania o smaku cytrynowo-malinowym.Centrum Juniorzestaw witamin i
minerałów, który wspiera dietę dzieckadoskonały smak, który pokocha każde dzieckozawiera żelazo, które pomaga w utrzymaniu
prawidłowych funkcji poznawczychSmaczne witaminy i minerały dla twojego dzieckaCentrum Junior to zbilansowana formuła witamin i
minerałów opracowana z myślą o tych, których darzymy największą miłością i troską – dzieciach. Okres wzrastania i rozwoju
wymaga zapewnienia organizmowi odpowiedniej ilości witamin i minerałów. Dzięki Centrum Junior możesz uzupełnić potrzeby
żywieniowe Twojego dziecka o najważniejsze składniki odżywcze.Centrum Junior dostarcza witamin i minerałów w tabletce do ssania o
wspaniałym, cytrynowo-malinowym smaku.Centrum Junior to odpowiednio dobrany zestaw witamin i minerałów o dużej
zawartości:witaminy B1, która przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznegożelaza, które przyczynia się do
prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieciwitaminy D, która jest potrzebna do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u
dzieciPonadto witamina C i D oraz cynk przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowegoZalecane
spożycieDzieci w wieku od 4 lat: 1 tabletka do ssania dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego
spożycia.WażneSuplement diety Centrum Junior z witaminami i minerałami dla dzieci w wieku powyżej 4 roku życia.Centrum Junior
nie zawiera cukru. Zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny).Nadmierne spożycie ksylitolu może działać przeczyszczająco.Produkt
bezglutenowy i bezlaktozowy, nie zawiera dodatkowych barwników.Zróżnicowana i zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są
bardzo ważne. Produktu tego nie należy stosować jako substytutu (zamiennika) zróżnicowanej diety.Należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.SkładnikiSkładnikiSkładniki Jeden żelek zawiera % RWS w jednym żelku*Witamina A (μg ekwiwalentu retinolu)
330 μg 41 %Witamina E (μg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) 5 mg 42 %Witamina C 50 mg 63 %Tiamina (Witamina B1) 0,5 mg 45
%Ryboflawina (Witamina B2) 0,5 mg 36 %Witamina B 60,5 mg 36 %Witamina B12 1 μg 40 %Witamina D 3 μg 60 %Biotyna 50 μg 100
%Kwas foliowy 200 μg 100 %Niacyna (μg ekwiwalentu niacyny) 5 mg 31 %Kwas pantotenowy 2,5 mg 42 %Żelazo 4,5 mg 32 %Mangan
0,5 mg 25 %Selen 12.5 μg 23 %Cynk 2,8 mg 28 %ProducentGlaxoSmithKlineAdresul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa
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