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VIBOVIT MAX ODPORNOŚĆ żelki 50 sztuk
 

Cena: 19,65 PLN

Opis słownikowy

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościVIBOVIT MAX ODPORNOŚĆ żelki 50 sztukVIBOVIT to kompleksowa gama suplementów diety dostosowanych do potrzeb
dzieci na różnych etapach życia i rozwoju. Wiemy bowiem, że każde dziecko zaczynając od noworodków przez dzieci w wieku
przedszkolnym, szkolnym i młodzież ma inne potrzeby żywieniowe i tym samym zapotrzebowanie na witaminy i minerały.Vibovit Max
Odporność żelki z sokiem z owoców czarnego bzu oraz rutyną to bogactwo witamin i minerałów wspierających rozwój i naturalną
odporność Twojego dziecka. Zawiera maksymalne dawki składników wpływających korzystnie na układ immunologiczny oraz rozwój i
funkcjonowanie młodego organizmu w tym utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych tj. pamięć i koncentracja, wzrost i rozwój
kości, metabolizm energetyczny oraz wzrok Twojego dziecka.Dla zachowania przwidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma
zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.Zalecane spożycie1 żelek dziennie.WażneNie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w
przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Dopuszczalna jest zmiana intensywności barwy i wystąpienie naturalnych
wytrąceń charakterystycznych dla znajdujących się w składzie żelków rutyny.Składnikisyrop glukozowy; cukier; woda; żelatyna
wieprzowa; koncentrat: soku pomarańczowego 1,7%; soku z czarnego bzu 0,4%; witamina C ( kwas L-ascorbinowy); regulator
kwasowości - kwas cytrynowy; niacyna (amid kwasu nikotynowego); aromat kwiatu czarnego bzu; witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu);
rutyna (sól sodowa siarczanu rutyny); cynk (cytrynian cynku); substancja glazurująca – wosk carnauba; witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny); witamina A (palmitynian retynylu); kwas foliowy (kwas pteroilomonglutaminowy); selen (selenian IV sodu); biotyna (D-
biotyna); witamina D (cholekalcyferol); witamina B12 (cujanokobalamina)Zawartość w 1 żelku:Witamina C 50 mgNiacyna 8 mgWitamina
E 6 mgWitamina B6 0,6 mgWitamina A 450 mcgKwas foliowy 200 mcgSelen 30 mcgBiotyna 12 mcgWitamina D 5 mcgWitamina B12 1,2
mcgRutyna 5 mgCynk 5 mgProducentTEVAEmilii Plater 53Warszawa
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