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VIBOVIT JUNIOR o smaku pomarańczowym 44 saszetek
 

Cena: 36,30 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 44 sasz.

Postać prosz.do sp.roztw.

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

VIBOVIT JUNIOR O SMAKU POMARAŃCZOWYM, 44 SASZETKI

**Opis produktu:**

Suplement diety uzupełniający dietę dzieci w witaminy. Saszetki do rozpuszczania w wodzie o smaku pomarańczowym. Witamina B12
odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Witaminy C i A przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego. Witamina D wpływa na utrzymanie prawidłowej budowy kości i zębów.  

**Skład:**

Glukoza, witamina C (kwas L-askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), aromat pomarańczowy (aromat naturalny), witamina E
(octan DL-alfa-tokoferylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), witamina A (palmitynian retinylu), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12
(cyjanokobalamina).

Składnik
w 1 saszetce
- Witamina C 25 mg (31*)
- Niacyna 7 mg (44*)
- Witamina E 3,5 mg (29*)
- Kwas pantotenowy 1,5 mg (25*)
- Ryboflawina 0,7 mg (50*)
- Witamina B6 0,7 mg (50*)
- Tiamina 0,6 mg (55*)
- Witamina A 300 mcg (38*)
- Witamina D 2,5 mcg (50*)
- Witamina B12 0,5 mcg (20*)
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* Zalecane Dzienne Spożycie %

**Działanie:**

Vibovit Junior to witaminowy suplement diety, który dostarcza 10 niezbędnych substancji warunkujących prawidłowy rozwój i
funkcjonowanie organizmu dziecka. Ma postać proszku o przyjemnym, pomarańczowym smaku, z którego sporządza się napój do
picia. 
  Vibovit Junior dedykowany jest dzieciom w wieku 4-7 lat jako uzupełnienie codziennej diety, zwłaszcza w okresach zwiększonego
zapotrzebowania na witaminy. Jest pomocny także w czasie rekonwalescencji czy przy zmniejszonym apetycie.
Witamina C wspomaga odporność oraz utrzymuje właściwy stan tkanki łącznej, kości i zębów. Ponadto, zwiększa przyswajanie żelaza z
posiłków.
Witamina A odpowiada za prawidłowe widzenie oraz stan skóry i błon śluzowych. Chroni ustrój przez szkodliwym stresem
oksydacyjnym oraz wspiera odpowiedź układu immunologicznego.
Witamina D zapewnia właściwą mineralizację kości i zębów.
Witaminy z grupy B regulują szereg procesów metabolicznych w ustroju oraz dbają o prawidłową czynność układu nerwowego.
   Produkt bez dodatku cukrów, konserwantów, sztucznych aromatów ani barwników.

**Zalecane użycie:**

Dzieci w wieku 4-6 lat: 1 saszetka na dobę.
Dzieci w wieku 7-12 lat: 2 saszetki na dobę.

Proszek należy rozpuścić w 1/4 szklanki wody. Vibovit® Junior w postaci proszku do rozpuszczania w wodzie przeznaczony jest dla
dzieci w wieku 4-12 lat

**Wielkość opakowania:**
44 saszetki

**Producent:**

TEVA 
Emilii Plater 53 
Warszawa

**Uwagi:**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 4. roku życia.
Produkt może zawierać potencjalne alergeny: soję, orzechy, gluten, ryby. Tabletki nie zawierają: laktozy, cukru oraz środków
konserwujących. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 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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