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TERRANOVA NA-CO-DZIEŃ MULTIWITAMINA 100 kapsułek
 

Cena: 69,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 kaps.

Postać kaps.

Producent Terranova Nutrition

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościTERRANOVA NA-CO-DZIEŃ MULTIWITAMINA 100 kapsułekMultiwitamina z serii Green Child to doskonały początek
suplementacji diety Twojego dziecka. Odżywcza, łagodna i zbilansowana formuła dostarcza organizmowi wielu istotnych składników,
między innymi 12 witamin i 7 minerałów. Zawiera też wartościowy kwas tłuszczowy DHA.W trosce o stworzenie pełnowartościowego
uzupełnienia codziennej diety młodego organizmu Terranova wzbogaciła produkt dla dzieci o synergicznie działający kompleks
składników pochodzenia roślinnego i fitonutrientów – Magnifood. Twoja pociecha dostanie więc spirulinę, otręby ryżowe, sok i części
zielone buraka, owoc jeżyny, liście szpinaku, kiełki brokułu, liść rukwi wodnej oraz liść mniszka.Całe to bogactwo naturalnych składników
jest całkowicie wolne od wypełniaczy, substancji wiążących i innych sztucznych dodatków. Jest także w 100% odpowiednia dla
wegan.Wiele suplementów dla dzieci dostępnych na rynku ma formy gum czy żelków – niestety wymagają one stosowania różnego
rodzaju dodatków, a polityka firmy Terranova zakłada całkowitą rezygnację z tego typu substancji. Aby zatem zapewnić odpowiednie
dawkowanie Na-Co-Dzień Multiwitamina z serii Green Child zamknięta jest w miniaturowych kapsułkach roślinnych. Jeśli dziecko nie jest
w stanie połknąć kapsułki, można wysypać jej zawartość do soku, koktajlu owocowego lub jogurtu.Dla kogo suplement diety Na-Co-
Dzień Multiwitamina z serii Green ChildDla osób ceniących sobie naturalną i wegańską suplementację dla swoich dzieci opartą na
wzorcach natury.Dla osób, które pragną uzupełnić dziecięcą dietę w składniki wspomagające m.in. prawidłowe funkcjonowanie mózgu,
układu odpornościowego, kostnego oraz wzrost i prawidłowy rozwój poznawczy dzieciZalecane spożyciedzieci w wieku 4-12 lat dwie (2)
kapsułki dziennie najlepiej w trakcie posiłku. W przypadku dzieci, które nie mogą lub nie chcą połykać kapsułki, jej zawartość może być
wsypana do chłodnego soku, smoothie lub jogurtu.WażneNie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie
stanowi zamiennika zróżnicowanej diety.SkładnikiZawartość zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki):KOMPLEKS
MAGNIFOOD 330 mgw tym:Spirulina* (Spirulina platensis) 100 mgRozpuszczalne i stabilizowane otręby ryżowe 50 mgSok i części
zielone buraka* (liofilizowane świeże) 50 mgOwoc jeżyny* (liofilizowany świeży) 50 mgLiść szpinaku* (liofilizowany świeży) 20
mgKiełki brokułu* (liofilizowane świeże) 20 mgLiść rukwi wodnej (liofilizowany świeży) 20 mgLiść mniszka* (liofilizowany świeży) 20
mgWitamina C (L-askorbinian wapnia, magnezu, cynku) 50 mg / 63*DHA (z alg) 25 mgNiacyna (amid kwasu nikotynowego) 8 mg /
50*Naturalna witamina E (octan d-alfa-tokoferylu) 5 mg / 42*Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 5 mg / 83*Żelazo (diglicynian
żelaza (II)) 5 mg / 36*Cynk (L-askorbinian cynku) 3 mg / 30*Witamina B2 (ryboflawina) 1 mg / 71*Witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny) 1 mg / 71*Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 0,8 mg / 73*Mangan (diglicynian manganu) 0,5 mg / 25*Witamina A
(palmitynian retinylu) 400 mcg / 50*Miedź (glukonian miedzi (II)) 0,3 mg / 30*Kwas foliowy (L-metylofolian wapnia) 200 mcg / 100*Jod
(jodek potasu) 75 mcg / 50*Biotyna (D-biotyna) 50 mcg / 100*Selen (L-selenometionina) 20 mcg / 36*Chrom (pikolinian chromu) 10
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mcg / 25*Witamina D3 (wegański cholekalcyferol z porostów) 5 mcg / 100*Witamina B12 (metylokobalamina) 2 mcg / 80*Wapń
(cytrynian i węglan wapnia) 50 mgMagnez (tlenek magnezu) 25 mgWitamina K (fitomenadion) 10 mcgMolibden (molibdenian sodu) 2,5
mcg* % Referencyjnych Wartości Spożycia.ProducentTERRANOVA NUTRITION
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