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VISOLVIT JUNIOR ORANGE o smaku pomarańczowym 30
saszetek
 

Cena: 23,70 PLN

Opis słownikowy

Producent ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościVisolVit Junior Orange, witaminy dla dzieci po 3 r.ż., musujący proszek o smaku pomarańczowym, 30 saszetekVisolVit
Junior Orange to suplement diety zawierający codzienny zestaw 9 witamin. Musujący proszek VisolVit zawiera witaminy ważne jako
wsparcie w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju dla dzieci po 3. roku życia i dla młodzieży. Preparat zawiera dużą porcję witaminy D
– witaminy słońca niezbędnej w okresie jesienno-zimowym, która pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i wspiera odporność Twojego
dziecka.Suplement diety z witaminami dla dzieci VisolVit Junior Orange zawiera barwniki naturalnego pochodzenia, jest bez
konserwantów i glutenu.1 saszetka dziennie wspomaga odporność i prawidłowy rozwój dziecka po 3. roku życia.Specjalnie
skomponowany zestaw witamin w suplemencie diety VisolVit Junior Orange sprawia, że produkt jest szczególnie zalecany:w okresie
intensywnego wysiłku fizycznego i umysłowegow okresie wzmożonego zapotrzebowania na witaminy, szczególnie w okresie jesienno-
zimowymjako wsparcie odporności – dzięki zawartości witamin C i D proszek VisolVit Junior Orange pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego.Visolvit Junior Orange to musujący granulat do przygotowania napoju o pomarańczowym
smaku. Wystarczy rozpuścić zawartość saszetki w chłodnej wodzie.Musujący proszek Visolvit Junior Orange – właściwości składników
wspierających prawidłowy rozwój i odporność każdego dziecka:Witamina C wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego, zwiększa przyswajanie żelaza, a także wspiera prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania chrząstki, dziąseł i zębów.Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, a także pomaga w
utrzymaniu zdrowych kości.Witamina B12 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, wspiera prawidłowe funkcjonowanie
układu nerwowego, utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny oraz utrzymanie prawidłowych funkcji
psychologicznych.Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz w utrzymaniu prawidłowego stanu błon
śluzowych.Niacyna (witamina B3) pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia.Kwas pantotenowy (witamina B5) przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów
sterydowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników, pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym
poziomie.Zalecane spożycieZalecana do spożycia dzienna porcja produktu wynosi: dzieci powyżej 3. roku życia i młodzież – 1
saszetka.Zawartość saszetki rozpuścić w ½ szklanki schłodzonej przegotowanej wody.WażneNie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia – 1 saszetki.Preparatu nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek z jego
składników.Składnikicukier, regulator kwasowości – kwas winowy (L(+)-), regulator kwasowości – węglany sodu (wodorowęglan sodu),
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kwas L-askorbinowy, substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, zagęszczony sok pomarańczy w proszku, zagęszczony sok z
buraka czerwonego w proszku, aromat pomarańczowy z barwnikiem w proszku (w tym barwnik: karoteny), barwnik – karoteny, amid
kwasu nikotynowego, palmitynian retinylu, cyjanokobalamina, cholekalcyferol, regulator kwasowości – węglany sodu (węglan sodu), D-
pantotenian wapnia, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina.ProducentAngelini Pharma Polska Sp. z o.o.Aleje
Jerozolimskie 181B02-222 Warszawa
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