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MyVita Multiwitamina, naturalne żelki dla dzieci i dorosłych,
60 sztuk
 

Cena: 24,49 pln

Opis słownikowy

Opakowanie

Postać

Producent

Opis produktu
 

MyVita Multiwitamina, naturalne żelki dla dzieci i dorosłych, 60 sztuk

**Opis produktu:**

MyVita® Multiwitamina to przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia i dorosłych suplement diety w postaci naturalnych, wegańskich
żelków. Produkt nie zawiera żelatyny wołowej, a za jego konsystencję odpowiada pektyna cytrusowa. Został stworzony zgodnie z ideą
Clan Label — czystego składu, bez oleju palmowego, sztucznych barwników oraz aromatów. 

**Składniki:**

Suplement diety MyVita® Multiwitamina zawiera zestaw witamin. Tworzą go:

witamina C, 
witamina E, 
kwas pantotenowy,
tiamina, 
ryboflawina, 
witamina B6,
kwas foliowy,
witamina D,
biotyna,
witamina B12. 

Składniki aktywne preparatu:
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pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (witamina C, kwas foliowy, witamina B12, witamina D), 
wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (ryboflawina, tiamina, witamina B12, witamina C),
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia (witamina C, kwas pantotenowy, ryboflawina, witamina B12, 
pomagają w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, naczyń krwionośnych, chrząstki,
dziąseł oraz skóry (witamina C),
wspierają utrzymanie prawidłowego poziomy wapnia we krwi (witamina D),
pełnią rolę w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym (witamina C, witamina E),
biorą udział w procesie podziału komórek (kwas foliowy, witamina D, witamina B12).

Ponadto witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci, a także przyczynia się u nich do prawidłowego
funkcjonowania układu immunologicznego.
Opakowanie żelków MyVita® wystarcza na uzupełnianie diety w składniki aktywne zawarte w preparacie na 30 do 60 dni (w zależności
od uzależnionego od wieku zalecanego dziennego spożycia).

**Zalecane spożycie:**

Dzieci w wieku 3-5 lat: 1 żelek dziennie.
Dorośli i dzieci powyżej 5 lat: 2 żelki dziennie.

**Wielkość opakowania:**

60 sztuk

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

MyVita Proness
Nowodworska 17
59-220 Legnica

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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