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NOW FOODS Kid Vits Multiwitamina dla dzieci smak
jagodowy 120 tabletek do ssania
 

Cena: 48,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent SAVIT SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościNOW FOODS Kid Vits Multiwitamina dla dzieci smak jagodowy 120 tabletek do ssanianaturalne witaminy dla dzieci (smak
jagody)produkt również dla wegetarian/wegansłodzone Ksylitolem i Better SteviąPotrzeby odżywcze rozwijających się i ciągle
rosnących dzieci są bardzo ważne, szczególnie w ich wczesnych latach. Podstawowe składniki ich diety, takie jak witaminy,
przeciwutleniacze, minerały i inne ważne elementy odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju i wzmacnianiu szkieletu kostnego, funkcji
zachodzących w mózgu, organów wewnętrznych i innych obszarów wpływających na ich prawidłowy rozwój zdrowotny. Niestety, dzieci
często grymaszą przy jedzeniu i z tego powodu wiele ważnych elementów stanowiących o prawidłowym sposobie odżywiania może
umknąć uwadze rodziców. Gdy chodzi o zdrowie Twoich dzieci, z pewnością niczego nie pozostawiasz przypadkowi. My w NOW Foods
nie moglibyśmy się nie zgodzić z takim podejściem. Właśnie dlatego w sposób naukowy przygotowaliśmy formułę naszego witaminowo-
minerałowego, naturalnego preparatu do codziennego użytku Kid Vits – aby nie zawierał tradycyjnych wypełniaczy i dodatkowych
składników, które są tak powszechnie stosowane i które odnajdujemy w wielu preparatach przeznaczonych na masowy rynek. Zamiast
tego zadbaliśmy o doskonale zrównoważoną mieszankę witamin i składników mineralnych dostosowaną do potrzeb Twojego rosnącego
dziecka, której nadaliśmy kształt zabawnych figurek zwierzątek, przeznaczonych do ssania.Zalecane spożycieDzieci w wieku powyżej 3
lat 1 tabletka dziennie.Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego
trybu życia.WażneOstrzeżenieSpożycie w nadmiernych ilościach może powodować efekt przeczyszczający. Przypadkowe
przedawkowanie środków z zawartością żelaza może prowadzić do śmiertelnego zatrucia u dzieci poniżej 6 roku życia. W wypadku
zatrucia, natychmiast kontaktować się z lekarzem. Produkt nie jest wskazany dla dzieci poniżej 3 lat z uwagi na możliwe
zadławienie.UwagaPojawienie się plam na powierzchni tabletek jest zjawiskiem normalnym i nie ma żadnego wpływu na jakość
produktu ani jego wartości odżywcze.Składniki

Celuloza (wype?niacz), olej kokosowy sproszkowany, kwas stearynowy ro?linny (wype?niacz),
proszek buraczany (barwnik i aromat), guma ksantanowa (stabilizator), naturalne aromaty, kwas
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jab?kowy, krzemionka (subst. przeciwzbrylaj?ca), sole magnezowe kw. t?uszczowych (pochodzenia
ro?linnego) – subst. przeciwzbrylaj?ca, oczyszczony ekstrakt z li?ci Stevia Rebaudiana
(BetterStevial®). Zawiera soj? i sproszkowany olej kokosowy.

W procesie produkcji nie wprowadzono sk?adników pochodz?cych z pszenicy, glutenu, mleka, jajek,
ryb oraz skorupiaków. Wyprodukowano w zak?adzie stosuj?cym standardy GMP, w którym
przetwarza si? sk?adniki innych preparatów zawieraj?ce te alergeny.

 

Warto?? od?ywcza Zawarto?? w 1 pastylce % realizacji RWS
W?glowodanyCukryKsylitol 1 g0 g1 g  
Witamina A (z 60% palmitynianu
retynolu oraz 40%
Betakarotenu, jako pro witamina
A)

 0,75 ?g 94%

Witamina B1 (Tiamina) 0,75 mg 54%
Witamina B2 (Ryboflawina) 0,85 mg  53%
Witamina B3 (Niacyna) 10 mg 55%
Kwas pantotenowy (Pantotenian
wapnia)

5 mg 83%

Witamina B6 (Chlorowodorek
pirydoksyny)

1 mg 50%

Witamina B12
(Cyjanokobalamina)

 3 ?g 300%

Biotyna  150 ?g 100%
Folian (Kwas foliowy) 200 ?g 100%
Witamina C (Kwas askorbinowy) 30 mg 50%
Witamina D (Ergokalyferol)  2,5 ?g 50%
Witamina E (Bursztynian D-alfa-
tokoferylu)

10 mg  100%

Cynk (Diglicynian cynku)  1,5 mg 10%
Wap? (Cytrynian wapnia,
W?glan wapnia)

 10 mg  1,3%

?elazo (Diglicynian ?elaza) 2,5 mg  18%
Jod (Jodek potasu)  100 ?g  67%
Magnez (Cytrynian magnezu) 5 mg 1,4%
Mangan (Diglicynian manganu) 50 ?g 5%
Chrom (Pikolinian chromu) 60 ?g 150%
Molibden (Molibdenian sodu)  37,5 ?g 75%
Potas (Chlorek potasu) 2,5 mg <1%
Cholina (z dwuwinianu choliny) 1 mg †
Inozytol 1 mg †
PABA (kwas p- 1 mg †
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Warto?? od?ywcza Zawarto?? w 1 pastylce % realizacji RWS
aminobenzoesowy)
Luteina (z ekstraktu z nagietka
lekarskiego) (FloraGLO®)

 250 ?g †

Likopen (z naturalnego
ekstraktu z pomidora)

250 ?g †

 

† – dzienne zapotrzebowanie nie zosta?o okre?lone

ProducentProducent: NOW Foods, 395 S Glen Ellynn Road Bloomingedale, Il 60108, USA.Wyłączny dystrybutor w Polsce: Pro Natura
S.J., ul. Gen. L. Okulickiego 133D, 71-040 Szczecin.
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