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VIBOVIT JUNIOR o smaku truskawkowym 30 saszetek
 

Cena: 25,70 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.do sp.roztw.

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Vibovit Junior smak truskawkowy dla dzieci 4-12 lat 30 saszetek

**Opis produktu:**

Vibovit Junior-suplement diety, zawierający witaminy, które wspierają m.in. układ kostny i nerwowy dziecka. Produkt przeznaczony dla
dzieci w wieku 4-12 lat.

**Składniki:**

glukoza, aromat truskawkowy (aromat naturalny), witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja słodząca - glikozydy stewiolowe,
niacyna (amid kwasu nikotynowego), barwnik- koszenila E120, 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).

**Działanie:**

Witamina C wspomaga właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Witamina D wspomaga zachowanie zdrowych zębów i kości. Dodatkowo wspiera prawidłowy wzrost i rozwój kości u dzieci.
Kwas pantotenowy wspiera utrzymanie prawidłowej sprawności umysłowej.
Niacyna wspomaga układ nerwowy.

**Zalecane spożycie:**

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

**Wielkość opakowania:**
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60g (30saszetek)

**Przeciwwskazania:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

**Producent:**

TEVA
Emilii Plater 53
Warszawa

**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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