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MULTIVITAMOL 1+ 250 ml syrop o smaku pomarańczowym
 

Cena: 17,70 PLN

Opis słownikowy

Producent ZDROVIT

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

Opis 

MULTIVITAMOL 1+ syrop o smaku pomarańczowym

Dietetyczny Środek Spożywczy Specjalnego Przeznaczenia Medycznego

Jedyny syrop witaminowy z żelazem od 1 roku życia

dzięki formie syropu rodzice bezpiecznie i wygodnie podadzą go nawet najmłodszym dzieciom

pyszny pomarańczowy smak niezwykle popularny wśród dzieci

 

Multivitamol 1+ to syrop zawierający 8 witamin i żelazo niezbędne do utrzymania prawidłowego ich poziomu w organizmie, w stanach
zwiększonego zapotrzebowania, do stosowania u dzieci od 1 roku życia.

Witaminy i minerały umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i wspomagają tworzenie energii dla mózgu.
Usprawniają koncentrację i pamięć. Są potrzebne do przebiegu przemian metabolicznych. Wspomagają odporność organizmu.

Żelazo zapobiega powstawaniu niedokrwistości.
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w przypadku niedoborów witamin i żelaza

w okresach rekonwalescencji po przebytych chorobach

przy obniżonej odporności

w okresach intensywnego wzrastania

przy braku apetytu

profilaktycznie w okresie przeziębień

 

Sposób użycia

O ile lekarz nie zaleci inaczej: dzieci w wieku od 1 – 3 r. ż. 1 raz dziennie po 1 miarce.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

 

Skład

  

Wartość odżywcza syropu

  

100 g

  

5 ml (miarka)

  

Żelazo

  

24 mg

  

1,5 mg (18,8%)*

  

Witamina C

  

400 mg

  

25 mg (55,6%)*

  

Witamina B3 (niacyna)

  

144 mg

  

9 mg (128,6%)*

  

Witamina B5 (pantenol)

  

48 mg

  

3 mg (100%)*

  

Witamina E

  

32 mg

  

2 mg (40%)*

  

Witamina B2

  

12,8 mg

  

0,8 mg (114,3%)*

  

Witamina B6

  

11,2 mg

  

0,7 mg (58%)*

  

Witamina B1

  

8 mg

  

0,5 mg (100%)*

  

Witamina B12

  

11,2 mcg

  

0,7 mcg (87,5%)*
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(*% - procent realizacji dziennego zalecanego spożycia witamin i minerałów

dla niemowląt i dzieci według norm Instytutu Żywności Żywienia)
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