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VIBOVIT LITERKI żelki 50 sztuk
 

Cena: 19,49 PLN

Opis słownikowy

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościVIBOVIT LITERKI żelki 50 sztukDo uzupełnienia diety w witaminy i mikroelementy, w okresach zmniejszonej odporności,
wzmożonego wysiłku i szybkiego wzrostuVIBOVIT LITERKI żelki suplement diety zawierający zestaw 11 witamin i mikroelementów
niezbędnych dla prawidłowego rozwoju młodego organizmu. Stanowi uzupełnienie codziennej diety dzieci powyżej 4. roku
życia.Zalecane spożycieDzieci powyżej 4. roku życia 1 żelek dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.WażneNie należy
stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.Dla
utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.Suplement diety nie może
być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Przechowywać w suchym miejscu.Przechowywać w temperaturze
pokojowej.Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.Składnikisyrop glukozowy, cukier,
woda, żelatyna wieprzowa, kwas cytrynowy – regulator kwasowości, witamina C (kwas L - askorbinowy), koncentrat soku
pomarańczowego 0,2%, niacyna (amid kwasu nikotynowego), aromaty, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), cynk (siarczan cynku),
wosk carnauba – substancja glazurująca, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), koncentrat soku z czarnej marchwi, ekstrakt z
papryki – barwnik, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin – barwnik, witamina A (octan retinylu), foliany (kwas
pteroilomonoglutaminowy), selen (selenian IV sodu), biotyna (D-biotyna), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12
(cyjanokobalamina).Zawartość w 1 żelku:Witamina C - 40 mg,Witamina E - 6 mg,Niacyna - 8 mg,Cynk - 5 mg,Witamina E - 5 mg,Kwas
pantotenowy - 3 mg,Witamina A - 400 mcgKwas foliowy - 100 mcgBiotyna - 25 mcgSelen - 27,5 mcgWitamina D - 2,50 mcgWitamina
B12 - 1,25 mcg*kolor pudełka wybierany losowoProducentTEVAEmilii Plater 53Warszawa
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