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VIBOVIT BOBAS smak waniliowy 14 saszetek
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 14 sasz.

Postać prosz.do sp.roztw.

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

WłaściwościVibovit Bobas waniliowy to suplement diety przeznaczony do codziennego stosowania w celu wsparcia diety dziecka w
wieku 2-4 lata i uzupełnienie niedoborów witamin.Vibovit Bobas waniliowy to zestaw witamin dla dzieci, dostosowana do ich potrzeb w
wieku 2-4 lata. Vibovit to suplement diety w formie proszku do rozpuszczania w wodzie, który charakteryzuje się waniliowym smakiem,
zachęcającym dziecko do regularnego picia i jednocześnie uzupełniania niedoborów witamin. Produkt zawiera witaminy A, C, E, C oraz
witaminy w grupy B. Witamina C i A przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Witamina B6
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Witamina D wpływa na utrzymanie prawidłowej budowy kości i
zębów.Zalecane spożycieVibovit Bobas waniliowy należy rozpuścić w 1/4 szklanki wody. Zalecana dzienna porcja: dzieci w wieku 2-4
lat: 1 saszetka na dobę.WażneSuplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego
trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane
w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami
podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.SkładnikiSkładniki Vibovit Bobas waniliowy: glukoza, witamina C (kwas L-askorbinowy),
niacyna (amid kwasu nikotynowego), wanilia (aromat), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia),
witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), witamina A (palmitynian retinylu),
witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina).Zawartość składników w dziennej porcji (1 saszetka): Witamina C 30 mg
(38%); Niacyna 7 mg (44%); Witamina E 3,19 mg (26,6%); Kwas pantotenowy 1,6 mg (27%); Ryboflawina 0,7 mg (50%); Witamina B6 0,7
mg (50%); Tiamina 0,6 mg (55%); Witamina A 191 mcg (23,9%); Witamina D 2,5 mcg (50%); Witamina B12 0,5 mcg (20%). %RWS -
referencyjna wartość spożyciaProducentTevaul. Emilii Plater 5300-113 Warszawa
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