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VIBOVIT JUNIOR o smaku pomarańczowym 30 saszetek
 

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 2 g, 30 sasz.

Postać prosz.

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WskazaniaVIBOVIT JUNIOR o smaku pomarańczowym 30 saszetekVibovit Junior stosuje się szczególnie w sytuacjach
predysponujących do powstawania niedoborów witamin, które mogą występować w stanach niedożywienia, w okresie rekonwalescencji,
w okresie zwiększonego zapotrzebowania na witaminy (szczególnie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym).DziałanieVibovit Junior w
postaci saszetek do rozpuszczania w wodzie jest produktem wielowitaminowym przeznaczonym dla dzieci powyżej 3 roku życia jako
uzupełnienie codziennej diety w 10 podstawowych witamin. Zawarte w produkcie witaminy są niezbędne do przebiegu podstawowych
procesów metabolicznych i prawidłowego rozwoju młodego organizmu.Produkt witaminowy dla dzieci w wieku 4-12 lat. Suplement
diety.Sposób użyciaDzieci w wieku 4-6 lat: 1 saszetka na dobę. Dzieci w wieku 7-12 lat: 2 saszetki na dobę. Saszetki należy rozpuścić w
szklance wody. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Maksymalna porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia
wynosi 1 saszetkę dla dzieci w wieku 4-6 lat i 2 saszetki dla dzieci w wieku 7-12 lat.WażneSuplement diety - nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.SkładGlukoza, witamina C, niacyna, aromat pomarańczowy (aromat naturalny), witamina E, kwas
pantotenowy, witamina B2, witamina B6, witamina B1, witamina A, witamina D, witamina B12.

 

 Zawartość witamin w maksymalnej porcji
dziennej u dzieci w wieku 4-6 lat (1 saszetka)

Zawartość witamin w maksymalnej porcji dziennej u
dzieci w wieku 7-12 lat (2 saszetki)

Witamina C 25 mg (42*) 50 mg (84*) 

Niacyna 7 mg (39*) 14 mg (78*)

Witamina E 3,5 mg (35*) 7 mg (70*)

Kwas pantotenowy 1,5 mg (25*) 3 mg (50*)

Witamina B2 0,7 mg (44*)  1,4 mg (88*)

 Witamina B6 0,7 mg (35*) 1,4 mg (70*)
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Witamina B1 0,6 mg (43*) 1,2 mg (86*)

 Witamina A 300 µg (38*) 600 µg (76*) 

 Witamina D 2,5 µg (50*) 5 µg (100*) 

 Witamina B12 0,5 µg (50*) 1 µg (100*) 

% realizacji zalecanego dziennego spożycia.
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