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MyVita Witaminy ADEK, naturalne żelki dla dzieci i dorosłych,
60 sztuk
 

Cena: 26,98 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 szt.

Postać żelki

Producent PRONESS

Opis produktu
 

MyVita Witaminy ADEK, naturalne żelki dla dzieci i dorosłych, 60 sztuk

**Opis produktu:**

Żelki z pektyny cytrusowej MyVita® Witaminy ADEK to suplement diety opracowany z myślą o uzupełnieniu codziennej diety dzieci
powyżej 3 roku życia. Dzięki doskonale dobranej zawartości składników aktywnych preparat sprawdzi się także jako dodatek w diecie
dorosłych.

**Składniki:**

Kwas L-askarbinowy:1g zawiera: witamina C 1g (1250%)*
*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

**Właściwości:**

Witamina A pomaga zachować zdrową skórę oraz prawidłowy stan błon śluzowych. Dodatkowo przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu żelaza oraz wspiera zachowanie prawidłowego widzenia. Odgrywa także rolę w procesie specjalizacji
komórek.

Witamina D jest potrzebna do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Jednocześnie wspiera utrzymanie zdrowia kości
i prawidłowej pracy mięśni u dorosłych. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi. Natomiast witamina E wspiera ochronę komórek organizmu przed
stresem oksydacyjnym wywoływanym przez wolne rodniki.

Naturalne składniki zawarte w żelkach MyVita®, w tym dodatek aromatu jagodowego, gwarantują wyborny smak i odpowiednią
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porcję witamin wspierających prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu. Co ważne produkt, w przeciwieństwie do klasycznych żelków, nie zawiera żelatyny pochodzenia zwierzęcego.

**Zalecane spożycie:**

Dzieci w wieku 3-4 lata: 1 żelka dziennie.
Dzieci w wieku 5-11 lat: 2 żelki dziennie.
Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat: 3 żelki dziennie.
Dorośli: 4 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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